
 

 

 

 

 

Geen klassikale typecursus dit schooljaar? 
Bij deze een goed alternatief met extra schoolkorting. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
In de afgelopen jaren hebben wij de groepstypecursus van de Typetuin op de school van uw kind(eren) 
aangeboden. In overleg met de directie van de school hebben we besloten om de groepscursus dit 
schooljaar niet aan te bieden. Maar we hebben een goed alternatief! 
 
Online cursus met begeleiding 
Bij onze online cursus wordt de cursist op afstand begeleid. Deze cursus is in januari 2021 compleet 
vernieuwd. Lees er alles over op de 2e pagina of bekijk de demo op www.typetuin.nl/demo.  
 
Omdat we dit schooljaar geen groepscursus op de school van uw kind(eren) aanbieden heeft u de 
mogelijkheid om de online cursus met een extra schoolkorting te bestellen.  
U betaalt dan 70euro in plaats van 120euro. 
 
Zo schrijft u uw kind voor de online cursus in met extra schoolkorting: (geldig tot 1 oktober 2021) 
 

1. Ga naar www.typetuin.nl . 
2. Kies rechts bovenaan voor aanmelden. 
3. Kies de linker optie: “online” 
4. Vul de gewenste startdatum in. 
5. Vul alle gegevens van de cursist in.  

6. Vul in de volgende stap de promotiecode EJN2021A35 in. U ontvangt 10euro extra 

schoolkorting bovenop de actieprijs van 80euro en betaalt slechts 70euro (normale prijs 
120euro) 

7. Klik op bevestigen en betalen en rond de bestelling verder af.  
 
Op de door u gekozen startdatum ontvangt u de inloggegevens om van start te gaan. De stickers waarmee 
het toetsenbord kan worden afgeplakt ontvangt u binnen 5 werkdagen op het door u opgegeven adres. 
 
Liever een jaartje wachten op de groepscursus?  
Dat kan natuurlijk ook! Geef dan, geheel vrijblijvend, de gegevens van uw kind(eren) door via 
https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/.  
Zodra wij een nieuwe cursus hebben ingepland informeren wij u daar als eerste over.  
 

Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Team van de Typetuin 
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