AANKOOP BESCHERM- EN WERKKLEDIJ
Academiejaar 2019-2020

Campus SINT-NIKLAAS
Bestel tijdig je beroepskledij!
Aankoop werkkledij gebeurt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Als je zeker bent van wat je
precies nodig hebt qua artikel, maat, … kan je direct online bestellen. Je kiest je campus, je opleiding, je
artikels en je rekent online af. Er wordt een globaal pasmoment voorzien per opleiding (zie hieronder). Na
het doorpassen, kan je ‘s avonds thuis je bestelling ingeven en afrekenen.
Alle bestellingen die ten laatste 1 week voor de datum van de bulklevering worden ingegeven via de
webshop, worden op de school geleverd en kunnen daar worden afgehaald.
Alle bestellingen die later dan de datum van bulklevering worden ingegeven, worden nog 2 keer op school
geleverd: 2de bulklevering 2 weken na de 1ste en 3 weken na de 2de . Gelieve dus tijdig te bestellen ten einde
lange wachttijden te vermijden.
Indien je de kledij dringend nodig hebt, kan je dit altijd zelf afhalen in de winkel van Atworkshop of kiezen
voor levering op een privéadres. Dit is mogelijk mits een bijkomende kost van 9,00 EUR (B) of 12,00 EUR
(NL).
OPGELET: bestellingen gebeuren op EIGEN RISICO! Indien er verkeerde artikels worden besteld,
kunnen die niet teruggenomen worden. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, worden de pasmomenten
voorzien en werd een link met de maattabel toegevoegd in de webshop.

Opleiding Agro- en biotechnologie – afstudeerrichting Agro-industrie



Labojas lange mouw - wit met Odisee-logo - referentie 2852: 14,45 EUR
Veiligheidsbril - referentie PW33: 1,54 EUR

Contactpersoon Odisee: An Romeyns (an.romeyns@odisee.be, 03 776 43 48)
- Collectief pasmoment op vrijdag 20/09/2019 om 11u45 in lokaal 113, aansluitend op de
algemene infosessie
- Passets blijven achteraf beschikbaar in lokaal 113
- Datum bulklevering: vrijdag 27/09/2019
- Afhalen kan vanaf maandag 30/09/2019 in lokaal 011, alle werkdagen tussen 9 en 14u30
(woensdag tussen 9 en 11u30)

Opleiding Secundair onderwijs – onderwijsvakken biologie / chemie / fysica


Labojas lange mouw - wit met Odisee-logo - referentie 2852: 14,45 EUR

Contactpersoon Odisee: Ann Goossens (ann.goossens@odisee.be, 03 776 43 48)
- Collectief pasmoment op vrijdag 20/09/2019 om 11u45 in lokaal 113, aansluitend op de
algemene infosessie
- Passets blijven achteraf beschikbaar in lokaal 113
- Datum bulklevering: vrijdag 27/09/2019
- Afhalen kan vanaf maandag 30/09/2019 in lokaal 011, alle werkdagen tussen 9 en 14u30
(woensdag tussen 9 en 11u30)

Opleiding Verpleegkunde / Vroedkunde




Tuniek met korte mouwen - wit met Odisee-logo - referentie Marthe: 17,54 EUR
Broek met elastiek rondom rond - wit - referentie Frauke 2.0: 18,09 EUR
Veiligheidspashouder met clip - referentie 8005: 2,10 EUR

Contactpersoon Odisee: Conny Verwilghen (Conny.verwilghen@odisee.be, 03 780 89 15)
- Collectief pasmoment Verpleegkunde op dinsdag 17/09 tussen 12u30-14u in lokaal 105
- Collectief pasmoment Vroedkunde op donderdag 19/09 tussen 16u30-17u in lokaal 129
- Passets blijven achteraf beschikbaar in lokaal 129
- Datum bulklevering: vrijdag 18/10/2019
- Afhalen kan vanaf 21/10/2018 in lokaal 011, alle werkdagen tussen 9 en 14u30 (woensdag
tussen 9 en 11u30)

