
Het Juridisch-Economisch Lexicon / The Legal and Economic Lexicon 
Nederlands-Engels / Engels-Nederlands

Onderstaande persoon en/of organisatie wenst een downloaduitgave van het Juridisch-Economisch 
Lexicon / The Legal and Economic Lexicon aan te schaffen. Het gebruiksrecht wordt verleend met 
klantgebonden toegangsgegevens.

Prijzen

Voor één gebruiker schaft u het Juridisch-Economisch Lexicon Nederlands-Engels aan voor EUR 204,75. 
Voor iedere extra gebruiker binnen dezelfde organisatie kost het Lexicon EUR 47,25.

Voor één gebruiker schaft u het Juridisch-Economisch Lexicon Engels-Nederlands aan voor EUR 204,75. 
Voor iedere extra gebruiker binnen dezelfde organisatie kost het Lexicon EUR 47,25.

Voor één gebruiker kunt u de combinatie Nederlands-Engels / Engels-Nederlands van het Juridisch-
Economisch Lexicon met een flinke korting aanschaffen, u betaalt EUR 296,65. Voor iedere extra gebruiker 
binnen dezelfde organisatie kost het Lexicon EUR 94,50.

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie:

Straat en nummer:

Naam aanvrager:

Btw-nummer*:

Naam aanvrager:

E-mailadres aanvrager:

Telefoonnummer aanvrager:
*alleen voor bestellers buiten Nederland

Maak uw keuze 

q Juridisch-Economisch Lexicon Nederlands-Engels

q Juridisch-Economisch Lexicon Engels-Nederlands

q Juridisch-Economisch Lexicon Nederlands-Engels én Engels-Nederlands (combinatie)

Geschikt voor:  q Windows  /  q Apple*
* Beschikbaar vanaf 01-11-2016

Aantal gebruikerslicenties

Aantal gebruikerslicenties :  1         Aantal extra gebruikers:  

Betaling en levering

Na ontvangst van het bestelformulier sturen we u per e-mail een factuur. Zo spoedig mogelijk na 
bijschrijving van uw betaling op bankrekeningnummer NL95ABNA0494597194 sturen wij u de link en alle 
benodigde gegevens voor de download toe.

Datum  Plaats  Handtekening 

Stuur dit getekende formulier per post naar Oude Larenseweg 38, 7214 PD Epse (Nederland)  

of stuur het getekende en ingescande formulier per e-mail naar: info@gatewaywoordenboeken.nl. 

Wij wijzen u op onze algemene voorwaarden zoals vermeld op: www.gatewaywoordenboeken.nl.  

Met het verzenden van dit formulier verklaart de besteller namens bovengenoemde organisatie 

akkoord te gaan met deze voorwaarden.
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