Software bestellen bij Slim.nl
Slim is een bedrijf dat software, tijdschriften, boeken, hardware en andere benodigdheden levert
aan onderwijsinstellingen, die een licentieovereenkomst hebben afgesloten bij SLB-diensten. De
Breul heeft een licentieovereenkomst afgesloten en dat betekent dat alle leerlingen op De Breul,
hun ouders of verzorgers en medewerkers van De Breul, soft- en hardware kunnen bestellen
tegen sterk gereduceerde tarieven.
Er wordt software aangeboden van grote softwareleveranciers. Slim levert zowel de nieuwste als
oudere versies en alle benodigde media, zoals cd-roms, dvd’s, downloads, licentiesleutels en
serienummers. Belangrijk om te weten is, dat alle contacten over het bestellen en leveren van
producten rechtstreeks worden geregeld met het bedrijf Slim. Bestelde producten worden
samen met een acceptgiro thuisgestuurd. Omdat de producten buiten de school om worden
besteld is de school dus ook niet verantwoordelijk voor de afhandeling.
De voorwaarden om te bestellen zijn:
1. Elk artikel in de winkel mag één keer per persoon besteld worden;
2. Een geleverd artikel kan niet worden omgeruild of teruggenomen, tenzij er sprake is van
defecten aan de media. Hiervoor is altijd een retournummer nodig van Slim;
3. Zodra een bestelling is verwerkt kan er niets meer gewijzigd worden;
4. Controleer voor het verzenden van de bestelling of deze juist is;
5. Nadat Slim de bestelling heeft verwerkt wordt de bestelling nog dezelfde dag verzonden, mits
het artikel op voorraad is;
6. Het kan gebeuren dat er bij een bestelling backorder (nalevering) wordt vermeld, dan is het
artikel niet op voorraad, de levering duurt dan langer dan 1 dag;
7. Via “Mijn gegevens” / “Orderhistorie” zijn alle bestellingen terug te vinden. Hier staat ook de
leverdatum vermeld;
8. Slim levert geen ondersteuning bij het installeren en/of gebruiken van een artikel. Indien van
toepassing, wordt er per artikel, bij de productinformatie op de website vermeld, hoe er
gebruik gemaakt kan worden van ondersteuning;
9. Het is niet toegestaan de software van Slim te kopiëren, of aan derden te verkopen of ter
beschikking te stellen. Bovendien mag de software alleen gebruikt worden door personen die
geregistreerd staan als leerling, ouder/verzorger of medewerker van de onderwijsinstelling;
10. Commercieel gebruik van de software is niet toegestaan.
Bestellen via Slim.nl
Stap 1: Ga naar de website http://www.slim.nl
Stap 2: Indien je nog geen account bij Slim hebt aangemaakt klik dan op ‘Registeren’
Stap 3: Type vervolgens in het vakje ‘KSG De Breul’ in en klik op ‘Zoeken’
Stap 4: Selecteer vervolgens ‘KSG De Breul (Zeist)’
Stap 5: Selecteer ‘Student / Ouder’
Stap 6: Vul je gegevens in en klik op ‘Opslaan’
Stap 7: Er is nu een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord verzonden naar het

opgegeven e-mail adres. Hierin staan verdere instructies om een bestelling te plaatsen.
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