
Beste leerling, 

Je hebt van Leergeld Parkstad een subsidievoucher gekregen voor CampusShop.nl. In onderstaande stappen 

wordt beschreven hoe je deze subsidievoucher kunt verzilveren. 

We wensen je veel plezier met je nieuwe aankoop! 

Leergeld Parkstad & CampusShop.nl 

Mocht je een vraag hebben over het aanbod of de werking van de voucher, neem dan contact op met 

Campusshop.nl via orderdesk@campusshop.nl  

Stap 1: 

· Ga naar 

· www.campusshop.nl/SLPregulier  
 
Let op!  Alleen via bovengenoemde link 
kun jij jouw subsidievoucher activeren ! 

 

 
 

 

Stap 2: 

· Ga naar de oranje balk in het 
midden en vul de 
subsidievouchercode in. Druk op 
activeren. 

 
 

Stap 3: 

· laats de laptop in het winkelmandje, 
door op deze knop te klikken. 

 

 
 

 



Stap 4: 

· Kies voor een Service van 2 of 3 jaar. 
à De inhoud van de verschillende 
services, kan je terugvinden via het 

infoknopje.  
 

· Optioneel: Je kan ook nog een 

verzekering (enkel bij ‘studenten service’) 

computermuis, toetsenbord of 

rekenmachine toevoegen aan je 

bestelling. Deze kosten zijn voor 

jezelf.  

· Als je alle keuzes hebt gemaakt, klik 

dan op de groene balk.  

Doorgaan met bestellen” 

Ter info: de subsidievoucher is in deze 
stap nog niet zichtbaar. Deze wordt 
pas verwerkt en zichtbaar bij het 
totaaloverzicht aan het einde van het 
bestelproces. 

 

 
 
 
 

 

Stap 5: 

· Overzicht van je bestelling met 
standaard aangevinkt dat hij gratis 
thuis wordt bezorgd. 

· Kies “Doorgaan met bestellen” 
door te klikken op de groene balk 
rechts. 

 
 

Stap 6: 

· Klik op “Doorgaan met bestellen” 
en rond de bestelling af door al je 
gegevens in te vullen. 

 
 

  



Stap 7: 

· Klik nogmaals op “Doorgaan met 
bestellen”. 

· Hierna krijgt je verschillende 
betaalmogelijkheden wanneer je extra 
voor extra opties kiest naast het 
bestellen van een laptop.  

· Je bestelling wordt door CampusShop 
in behandeling genomen en zo 
spoedig mogelijk afgeleverd op het 
door jou ingevulde afleveradres. 

 

 

 


