Speciale acties
Speciale Setprijs:

1 september t/m 31 december 2013
55% korting op de hele serie: 1 t/m 25: van € 662,50 voor € 295,Kijk voor het definitief aantal en de definitieve prijs op www.eigenwijsspel.nl

Top 10: 1 september t/m 31 december 2013

47% korting: stel je eigen top 10 samen: van € 265,- voor € 140,-

Voorinschrijving
Uitbreidingssets Een Steekje Los?

B es te l nu e n ontv a ng
tot 55% k orti ng!

Bordspel Een Steekje Los? 2e herziene druk
42% korting: van € 59,90 voor € 34,90 bestel voor 30 september 2013
17% korting: van € 59,90 voor € 49,90 30 september 2013 t/m 1 maart 2014
SeptemberCombinatieActie:

1 t/m 30 september 2013
Basis bordspel, 2e herziene druk, met 4 uitbreidingssets naar keuze:
50% korting: van € 165,90 voor € 82,90

CombinatieActie: 1 oktober t/m 31 december 2013
Basis bordspel, 2e herziene druk, met 2 uitbreidingssets naar keuze
35 % korting: van € 112,90 voor € 73,90

bordspel 2e herziene druk

Meer info en bestellen: www.eigenwijsspel.nl
Like Facebook www.facebook.nl/eigenwijsspel
Volg ons via www.twitter.com/eensteekjelos

Spelenderwijs in gesprek over psychische gezondheid én kwaliteit van leven.
Verrassend, educatief, verhelderend, taboedoorbrekend én met humor.

Te bestellen bij:

www.eigenwijsspel.nl
www.semmie.net
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Een uitbreidingsset bestaat uit 110 spelkaarten, verpakt in een blik van 12 x 16 cm.
Per set zijn de kaarten verdeeld per levensthema: gezondheid, hulp, sociale contacten,
vrije tijd, thuis, relatie, studie en beroep, zingeving. En verder per categorie: levensvragen,
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Zelfbeschadiging, Landelijke Stichting Zelfbeschadiging www.zelfbeschadiging.nl
nde stemmingen
NAH: Niet-aangeboren Hersenletsel, RIBW AVV www.ribwavv.nl
Door mijn wissele
it saai!
is mijn relatie noo
Kinderen/Jeugd, Mentaal Beter www.mentaalbeter.nl
Gesloten Afdeling, Mediant www.mediant.nl
Helpen werkt averechts, niets doen ook, Benjamins & Jens
www.helpenwerktaverechts.nl

Kijk voor de actuele en definitieve uitbreidingssets op
www.eigenwijsspel.nl
Een coproductie van Zorgbelang Gelderland, Saxion Lectoraat GGZ
Herstelgerichte Zorg en Empowerment en Identity Games
Deze uitbreidingssets zijn mede mogelijk gemaakt door: Stichting Bijzondere Zorg,
Dr. C.J. Vaillantfonds, CZfonds, Stichting Voorzorg Utrecht, Dr. Wittenbergstichting, Pekoenja,
DELAfonds, K.F.Heinfonds, VSBfonds, Oranjefonds, Wmo Innovatiefonds Gemeente Arnhem.
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Besteldatum
1 sept. t/m 31 dec. 2013:
1 jan. t/m 1 juni 2014:
1 juni t/m 1 aug. 2014:
Na 1 aug. 2014:

af te blijven.

je om ervan
Prijs per stukHetJelukvert11
– 25 stuks*
ers.
dient twee opstek
€ 14,50
€ 13,50
€ 17,50
€ 16,50
€ 19,90
€ 18,90
€ 26,50
€ 24,50

meer dan 25 stuks*
€ 12,50
€ 15,50
€ 17,90
€ 22,50

Bestelwijze en betaling
Vul het bestelformulier in op www.eigenwijsspel.nl
Bestellingen worden geleverd vanaf 1 juli 2014.
Na het invullen van het online-bestelformulier ontvangt u een
bevestigingsmail. De factuur wordt in maart 2014 verstuurd.
Vanaf 1 juli 2014 zijn de spellen te bestellen via de webshop
www.semmie.net.
Semmie Sprekend Spel verkoopt het spel zonder winstoogmerk.
De opbrengst wordt gereserveerd voor de herdruk.

Verzendkosten:
€ 5,50
per bestelling

