
MyDC
Deze educatieve leeromgeving wil de stap tussen theorie 

en praktijk verkleinen door een distributiecentrum tot in 

het leslokaal te brengen.

Educatieve leeromgeving

www.seriouslogisticsgames.be

• Didactische e-leeromgeving

• Realistische spelomgeving

http://www.seriouslogisticsgames.be/


Prijslijst didactisch materiaal MyDC geldig tot 2021.08.31 

Hardware 

Lay-out 

• Plattegrond MyDC (canvas) € 150,0 

Poster 

• Informatiestroom MyDC – A1 € 35,00 

Goederen 

• Blokken (LEGO – 2060 stuks) € 700,00 

• Barcode labels voor goederen € 35,00 (zelf te snijden en kleven)

• Pallets (220 stuks) € 290,00 

Andere 

• Vrachtwagen (per 2 stuks) € 20,00 

Basis set € 1170,00 

• Plattegrond MyDC (canvas)

• Goederen: 2060 LEGO blokjes, labels, 220 pallets (labels zelf te snijden en te kleven)

• Poster informatiestroom MyDC - A1

• Vrachtwagen 2 stuks

• Incl. 20 logins voor het eerste jaar

Mini set  € 670,00 
Beperkte set, met voldoende material voor de uitvoering van de kennismakinglessen. 

• Plattegrond MyDC (canvas)

• Goederen: 615 LEGO blokjes, labels, 70 pallets (labels zelf te snijden en te kleven)

• Vrachtwagen 2 stuks

• Incl. 20 logins voor het eerste jaar

Micro set € 520,00 
Zeer beperkte set voor een beperkte kennismaking met een magazijnomgeving. 

• Plattegrond MyDC (canvas)

• Goederen: 435 LEGO blokjes, labels, 60 pallets (labels zelf te snijden en te kleven)

• Vrachtwagen 4 stuks

• Incl. 1 leerkrachtenlogin voor één jaar

e-leeromgeving

• Enkel login voor leerkracht: € 30,00

• Login voor leerlingen: € 5,75 per login per jaar (incl. per klas een gratis login voor de leerkracht)

• Een 2de jaar voor dezelfde login: € 3,50 per login per jaar (incl. per klas gratis login voor leerkracht)

Prijzen inclusief BTW, exclusief verzendkosten 
Levering wordt steeds afgehaald op Thomas More Kempen, Campus Geel (verzending mogelijk tegen een meerprijs) 
Levertijd: ca. 4 weken (onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier) 



t.a.v.: Raf Meylaers

Datum bestelling: 

Aanvrager: Naam: Bedrijf/instelling: 

Adres: 

Tel.: e-mail:

BTW-nummer: 

Bestelbon didactisch materiaal MyDC prijzen geldig tot 2021.08.10 

Item Prijs:  € / eenheid Aantal Totaal 

Plattegrond MyDC (Canvas) 150,00 

Poster informtiestroom – A1 35,00 

Goederen: blokken (LEGO – 2060 stuks) 700,00 

Barcodelabels voor de goederen (zelf te 

snijden en kleven) 
35,00 

Pallets (220 stuks) 290,00 

Vrachtwagen (per 2 stuks) 20,00 

Basis set MyDC 1170,00 

Mini set MyDC 670,00 

Micro set MyDC 520,00 

Totaal 

Prijzen inclusief BTW, exclusief verzendkosten 
Levering wordt steeds afgehaald worden op Thomas More Kempen, Campus Geel (verzending mogelijk tegen meerprijs) 
Levertijd: ca. 4 weken (onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier) 

Opmerking: Handtekening aanvrager: 

Bestelbon mailen naar: bestelling@seriouslogisticsgames.be 
Of faxen naar: 014 58 48 59 

mailto:bestelling@seriouslogisticsgames.be


t.a.v. Raf Meylaers

Datum bestelling: 

Aanvrager: Naam: Bedrijf/instelling: 

Adres: 

Tel.: e-mail:

BTW-nummer: 

Bestelbon login e-leeromgeving MyDC prijzen geldig tot 2021.08.31 

• Enkel login voor leerkracht: € 30,00

• Login voor leerlingen: € 5,75 per login per jaar (incl. per klas een gratis login voor de leerkracht)

• Een 2de jaar voor dezelfde login: € 3,50 per login per jaar (incl. per klas gratis login voor leerkracht)

Gelieve login te voorzien voor: personen en leerkrachten / coaches 

Familienaam Voornaam groep 

Leerkracht / coach 

Opmerking: Handtekening aanvrager: 

Bestelbon mailen naar bestelling@seriouslogisticsgames.be 

mailto:bestelling@seriouslogisticsgames.be

