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Heeft u vragen over uw abonnement? Neem dan contact op met onze afdeling 
abonnementenservice via 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl. 

Trefwoord verschijnt vier keer per schooljaar. Een abonnement op Trefwoord kan uitsluitend schoolbreed (voor 
alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaat uit een basisbedrag plus een vast bedrag per groep.  
 
De abonnementsprijs voor het schooljaar 2021-2022 is € 483,40 voor het basisbedrag en € 57,30 per groep.  
Er is een specifieke handleiding beschikbaar voor de onderbouw (1 t/m 4), voor de middenbouw (groep 5 en 
6) en voor de bovenbouw (groep 7 en 8). Daarnaast kunt u een aanvullende kalenderset aanschaffen voor 
€ 27,20 per groep. Deze set bestaat uit de themaposters en een scheurblok, die u in de klas kunt ophangen.  
Voor kleine scholen (t/m 75 leerlingen) hanteren wij automatisch een kortingsregeling. Zie voor meer 
informatie over deze regeling www.kwintessens.nl/voorwaarden.
 
Abonnees van Trefwoord hebben toegang (via Basispoort) tot het aanvullende digitale lesmateriaal op de 
website www.trefwoord.nl. Het is niet toegestaan de handleidingen en het aanvullende digitale lesmateriaal 
van Trefwoord te delen met scholen die geen eigen abonnement op Trefwoord hebben afgesloten. Het is 
evenmin toegestaan het materiaal uit Trefwoord te kopiëren, anders dan voor intern gebruik.  
 
Voor een compleet overzicht van de abonnementsprijzen zie www.trefwoord.nl/prijzen. Abonnementen 
kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd. Het abonnementsjaar loopt 
parallel aan het schooljaar. Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend. Op een 
abonnement op Trefwoord zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.  
Zie www.kwintessens.nl/voorwaarden.

Welkomstboekje
€ 4,50

Prentenboek kerst
€ 15,50
Prentenboek Pasen
€ 15,50

Trefwoord 
Jaarabonnement

alle afleveringen

Basisbedrag

€ 483,40
Handleiding

€ 57,30

Kalenderset
+ € 27,20

Deelabonnement

aflevering 2+3

Basisbedrag

€ 294,50
Handleiding

€ 38,80
Kalenderset

+ € 17,00
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