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Bestelformulier  

Persoonsgegevens1  trainer 

Voornaam: …………………………………………………..…………… Familienaam: …………………………………………………….……..………………………. 

Praktijk, school of organisatie waar je met 2Hands4Kids® Typen zal werken:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Volledig adres van de locatie waar jij TT2-trainingen zal verzorgen:  

………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………… ………………………………………….……………………………………………………………….. 

Jouw persoonlijke e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jouw telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Facturatiegegevens 

Naam firma / organisatie / praktijk:  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

t.n.v. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Volledig facturatieadres: 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

………………… ………………………………………….……………………………………………………………….. 

BTW plichtig?   ja  nee 

Ondernemingsnummer (verplicht): ……………………………………………………………… 

E-mail firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. firma: ………………………………………………………….. Contactpersoon: ………………………………………………………… 

 

 

 

                                                 
1 Deze gegevens zijn verplicht. Je mag enkel één persoonsnaam opgeven, geen namen van organisaties, scholen, praktijken 

e.d. 2Hands4Kids® Typen wordt enkel verdeeld op naam van de trainer die met 2Hands4Kids® Typen typlessen gaat 

geven aan kinderen. Indien je als school of andere organisatie alle medewerkers met 2Hands4Kids® Typen wilt laten 

werken, is het verplicht om voor elke medewerker bestandenset 2Hands4Kids® Typen op naam te bestellen. Hierop 

worden en mogen geen uitzonderingen gemaakt worden. 
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Betaling 

 Ik doe een gift van 75 euro aan vzw Kay Desperans door dit bedrag over te maken naar rekeningnummer 

BE90 1030 4993 2032 met vermelding van “gift 2H4KT“ en mijn volledige naam en stuur het ingevulde en 

ondertekende formulier op naar de vzw: vzw Kay Desperans, Wimmertingenstraat 15 3501 Hasselt waarna ik 

de bestanden als bedankje voor mijn gift toegestuurd krijg. Mijn stortingsbewijs geldt als betalingsbewijs. 

De bestanden worden pas verstuurd als de betaling op de rekening staat en verwerkt is.  

 

 Ik doe de gift rechtstreeks via de website www.kaydesperans.org  sponsorwinkel  2Hands4Kids® 

Typen en ontvang automatisch het PayPal-betalingsbewijs bij de afronding van de gift. Deze 75 euro is een 

gift aan vzw Kay Desperans. Foto’s hiervan: www.kaydesperans.org  Je ontvangt een betalingsbewijs en de 

gepersonaliseerde  2Hands4Kids® Typen bestanden digitaal via we transfer waarna je ze op een cd kan 

zetten of via je eigen pc kan gebruiken en printen. Vergeet ze niet meteen te downloaden en op te slaan 

zodra je de code ontvangt!  

 

 Ik wil een factuur en betaal daarvoor 75 euro (exclusief BTW) aan GCV B-Ortho & Explore en bezorg 

hen het volledig ingevulde en ondertekende bestelformulier. B-Ortho & Explore stuurt mij een factuur die 

te betalen is binnen de 14 dagen na ontvangst.  Ik krijg de gepersonaliseerde  2Hands4Kids® Typen via 

Wetransfer naar het opgegeven mailadres van de 2Hands4Kids® Typen-trainer nadat de betaling ontvangen 

en verwerk is. Vergeet de bestanden niet meteen te downloaden en op te slaan zodra je de code ontvangt! 

 

Nabestellingen zijn ook altijd mogelijk via de website www.kaydesperans.org of via het per post of mail 

verzenden van dit formulier naar praktijk Explore info@explore-praktijk.be  of kaydesperans@gmail.com   

Het volgen van de navorming 2Hands4Kids® Typen is geen verplichting maar wel een aanrader. Kijk op 

www.explore-team.com voor de data. 

 

E-mailadres voor het versturen van de bestanden en updates 

Naam:  ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres in duidelijk leesbare letters. Bij onduidelijkheid kunnen wij u de bestanden niet toesturen.  

 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Verwijzingen 

 Ik ga akkoord om mijn gegevens aan ouders uit mijn regio door te geven aan ouders die zich aanmelden. 

 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van extra materialen die ontwikkeld worden bij 

2Hands4Kids® Typen   

 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van andere remediëringsmethoden en -materialen van 

2Hands4Kids®   

 

Auteursrechtelijke informatie 2Hands4Kids® Typen   

De oude versies van onze typemthode, zoals die in praktijk Explore ontwikkeld werden door oorspronkelijk 

auteur Wendy Peerlings, zijn nu sterk uitgebreid en waar nodig verbeterd in de 2Hands4Kids® Typen -

versie. Je hebt geen enkele aankoopverplichting van boekjes of hernieuwbare licenties. Ook is het geen 

verplichting om  2Hands4Kids® Typen  -vormingsdagen te volgen, al raden we je dat wel aan. Wij 

distantiëren ons als praktijk Explore en als enige oorspronkelijke ontwikkelaars en auteursrechthouder van 

de basistekst, de keuze van woorden en prenten, visie en aanpak per vinger achter 2Hands4Kids® Typen  

ook ten stelligste van de gecommercialiseerde (door ons niet ondersteunde en op kwaliteit en authenticiteit 

gecontroleerde) en op licenties en online-applicaties gebaseerde versies en de op onze oorspronkelijke en 

auteursrechtelijke publicaties van alle anderen.  

 

Algemene voorwaarden 

 Ik heb kennis genomen van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van 2Hands4Kids® Typen  

en het feit dat enkel 2Hands4Kids® Typen  door ons ondersteund wordt.  Ik ga akkoord met deze algemene 

voorwaarden zoals vermeld op p. 4 van dit document en de website www.2hands4kids.org . 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum:   ………………………………… 

 

Handtekening voor akkoord:  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je bestelling wordt pas geleverd nadat je d.m.v. ondertekening akkoord bent gegaan met de algemene 

voorwaarden, zoals vermeld op p.4 van dit document. Leveringstijd tussen 1 en 3 weken. De factuur volgt 

met de bestanden via wetransfer. Vergeet niet om je bestanden meteen te downloaden.  

Wetransfer geeft je hiervoor 7 dagen de tijd vanaf verzending. 
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Algemene voorwaarden, auteursrecht en afspraken voor de 

lesgevers   (en alle eerdere versies) 

De volledig herwerkte, uitgebreide en van handleiding, oefenboekjes en didactische materialen voorziene versie 

2Hands4Kids® Typen is geschreven vanuit een ruime ervaring in de psychomotorische ontwikkeling, didactiek en in het 

werken met kinderen met leerproblemen. Deze ervaring leverde een schat aan informatie en technieken op om op een 

doelgerichte, doordachte en psychomotorische manier kinderen te leren typen.  2Hands4Kids® Typen  bevat de neerslag 

van onze uitgebreide ervaring en kennis en is dan ook oorspronkelijk en auteursrechtelijk beschermd. Het is niet 

toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de auteur, delen uit 2Hands4Kids® Typen  over te nemen, te 

kopiëren, te koop aan te bieden,  aan te passen en of te verspreiden op welke wijze dan ook, zowel schriftelijk als digitaal. 

Het is niet toegestaan de inhoud van de bestanden 2Hands4Kids® Typen  via internet of via digitale bestanden te 

verspreiden aan derden. Enkel de lesgever, zoals vermeld onderaan elke bladzijde, mag de handleiding, het 

oefenboekje en met inbegrip van alle materialen en afbeeldingen 2Hands4Kids® Typen   gebruiken in geprinte of 

gekopieerde vorm voor onderwijs– of remediëringsdoeleinden in de eigen klas of praktijk.  2Hands4Kids® Typen  mag 

niet gecommercialiseerd of verkocht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de enige auteur en het 

betalen  van een billijke vergoeding in de vorm van een schenking aan het project Kay Desperans na overleg met de auteur 

van 2Hands4Kids® Typen. De lesgever mag enkel en alleen een onkostenvergoeding vragen voor het printen of kopiëren 

van zijn of haar, van naam voorziene oefenbundel en dit alleen voor de deelnemers aan de lessen van 2Hands4Kids® 

Typen. Voor het geven van de lessen, de didactische kwaliteit en de vergoeding of het honorarium hiervoor is de lesgever 

verantwoordelijk en gemachtigd. Elke lesgever kiest het eigen honorarium en werkt voor eigen rekening en dient 

persoonlijk in bezit te zijn van de originele bestanden 2Hands4Kids® Typen waarop hij of zij de oefenmaterialen, 

handleiding, certificaat en gepersonaliseerde oefenbundels ontvangen heeft. De bundels met het watermerk ‘enkel voor 

training’ die elke trainer ontvangen heeft bij het volgen van de didactische training in 2Hands4Kids® Typen mogen niet 

gebruikt worden voor trainingsdoelen met kinderen en/of cliënten. Met het schenken van de gift in ruil voor de 

bestanden 2Hands4Kids® Typen aan het project Kay Desperans in Haïti en het ondertekenen van het bestelformulier 

gaat u als gebruiker akkoord met deze voorwaarden. Zorg dat u uw persoonsgegevens duidelijk leesbaar of getypt 

noteert. Wij nemen de gegevens over in de handleiding en de oefenboekjes zoals ze gelezen worden en zijn niet 

verantwoordelijk voor spellingfouten omwille van foutief gelezen vermeldingen van onduidelijk genoteerde gegevens. Zorg 

dat uw naam en voornaam duidelijk en onmiskenbaar correct leesbaar zijn. 

 

Wendy Peerlings, auteur 2Hands4Kids® Typen  

Praktijk Explore, Hasselt, België info@explore-team.be  

Vzw Kay Desperans www.kaydesperans.org kaydesperans@gmail.com  

 

2Hands4Kids® Typen bestaat uit een pdf handleiding op naam, pdf werkboek op naam, pdf prenten (in verschillende 

groottes) en hulpdocumenten, doelenlijst, word-documenten ter ondersteuning en tips.  

Er is GEEN online-applicatie of lidmaatschap verplicht om met 2Hands4Kids® Typen te kunnen werken.  

Extra materialen, basisbestanden voor eigen folders, … die extra ontwikkeld worden bij 2Hands4Kids® Typen kunnen 

facultatief aangekocht worden op de website www.2hands4kids.org  
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