
VOORWAARDEN AANKOOP SCHRIJFKOORTS EDUCATIEF 
 
Bij aankoop gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. 
 
CONTRACT 
Het is niet toegestaan om Schrijfkoorts te delen met derden (anders dan eigen 
docenten/studenten). Het wachtwoord is alleen voor gebruik binnen de school. 
 
AANSCHAF SPEL 
U koopt een spel/ meerdere spellen in combinatie met een licentie onderwijs. 
Zonder licentie, kunt u niet op Schrijfkoorts en zijn de spellen niet bruikbaar.  
 
LICENTIE 
De licentie is steeds geldig voor een jaar, met ingang van de aankoopdatum. 
Als de licentie is verlopen, kunt u niet meer op Schrijfkoorts. 
 
U krijgt tijdig een email om u te waarschuwen dat uw licentie is afgelopen.  
U kunt de licentie ieder jaar opnieuw verlengen. 
 
SPELLEN 
Na aanschaf van een spel, ontvangt u de code die bij dat specifieke spel hoort. 
Uw spellen blijven altijd geldig, mits u uw jaarlicentie tijdig verlengt.    
 
KWALITEIT 
Schrijfatelier wil graag de kwaliteit van Schrijfkoorts waarborgen.  
Daarom ontvangt u per spel een korte uitleg.  Ook ontvangt u een handleiding plus een 
Schrijfkoorts- teamworkshop. Zie hieronder. 
 
HANDLEIDING 
Na aanschaf van de licentie ontvangt u een uitgebreide pdf. De methode Schrijfkoorts 
beschrijft de pedagogiek, de didactiek en de literaire achtergrond van het spel.  
 
WORKSHOP SCHOLEN 
Bent u nieuw op Schrijfkoorts? Bij verzending van het aankoopformulier, verplicht de 
school/instelling zich om eenmalig een Schrijfkoorts-workshop te boeken. Dit kan voor een 
team van max. 12 personen. Richtlijn: 2 uur 150 euro (excl. reiskosten). De workshop wordt 
gegeven door Jeanet van Omme, eigenaar van het Schrijfateler en ontwikkelaar van 
Schrijfkoorts.  
 
Deze workshop wordt in overleg met de contactpersoon van de school geboekt.  
 
ANNULEREN 
Voor iedere aankoop via internet, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De 
aankoop kan binnen deze termijn zonder opgaaf van reden ongedaan worden gemaakt. 
Na 14 dagen is de aankoop definitief en wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. 
 
CONTACTGEGEVENS 



Bij vragen kunt u contact opnemen met het Schrijfatelier. 
Mail: info@schrijfatelier.nl 
Tel: 06 1564 9829 
 
Amsterdam juni 2022, Schrijfatelier    


