
 
  
Bestelformulier lespakket ‘Antibiotica Gezocht!’ 
 

• Het lespakket is ontwikkeld door de Universiteit Leiden, met het projectbureau voor 
natuurwetenschappelijk onderwijs De Praktijk, in het kader van de Academische Jaarprijs 
2011.  

• Het doel is om leerjaar 4 of 5 HAVO/VWO een practicum aan te bieden dat leerlingen meer 
leert over microbiologie en meehelpt aan het zoeken naar nieuwe antibiotica.  

• De Universiteit Leiden heeft het lespakket met zorg ontwikkeld en het practicumpakket 
samengesteld met het oog op gebruik door leerlingen onder toezicht van docenten. Hierbij 
is rekening gehouden met de vaardigheden van de genoemde doelgroep, mits onder 
deskundige supervisie.  

 
Door insturen van een volledig ingevuld en ondertekend bestelformulier, bestelt de school het 
practicumpakket c.q. de practicumpakketten voor het lespakket bij de Universiteit Leiden. 
 
Eén lespakket is bedoeld voor één klas van 30 leerlingen en bestaat uit: 

• lesmateriaal (beschikbaar via NEMO (www. nemosciencemuseum.nl/));  
• en het practicumpakket (de materialen die nodig zijn voor de uitvoer van het practicum).  

 
Wanneer de school tijdens het practicum interessante bacteriekolonies vindt en deze op de 
voorgeschreven manier opstuurt dan zal de Universiteit Leiden op een voor haar geschikt moment 
deze kolonies nader onderzoeken en daarover de school informeren, al dan niet individueel. 
 
Factuur:  

• De prijs per practicumpakket is €55,- inclusief verzendkosten.  
• De Universiteit Leiden zal naar het hieronder genoemde adres een factuur sturen voor het 

totaalbedrag onder vermelding van ‘practicumpakket antibiotica gezocht’.  
• De bestelde practicumpakketten zullen binnen een maand na ontvangst van de volledige 

betaling worden verzonden aan het opgegeven adres. Het practicumpakket kan elke maand 
besteld worden bij Antibiotica Gezocht!. Bij ontvangst van de betaling vóór de 25e van de 
maand vindt de verzending normaliter in de eerste week van de daaropvolgende maand 
plaats. Indien de betaling later plaatsvindt, schuift de verzending van het pakket een maand 
op. 

 
Voorwaarden: 

• De Universiteit is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door het gebruik door of 
namens de school, haar docenten of haar leerlingen, tenzij de schade het gevolg is van de 
opzet of grove nalatigheid van de Universiteit Leiden.  

• In geen geval is de aansprakelijkheid van de Universiteit Leiden hoger dan de door haar in 
dit kader van de school ontvangen vergoeding.  

• De Universiteit Leiden geeft geen enkele garantie over de resultaten die met het pakket te 
behalen zijn.  

• Na ontvangst dient de school binnen een week na te gaan of het materiaal compleet is en in 
goede staat en wanneer dat niet zo is, contact op te nemen met de Universiteit Leiden op het 
onderstaande adres.  

• De school zal het lespakket gebruiken conform de handleidingen en instructies en leerlingen 
enkel onder deskundig toezicht het practicum laten uitvoeren.  

• De school is er zich bewust van dat het practicum bedoeld is om leerlingen kennis te laten 
maken met de wetenschap en de resultaten van het practicum zeer kunnen verschillen.  

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/lesmateriaal/lesmateriaal/biologie-voor-vo-menselijk-lichaam/


 
  

• Het lespakket is geen commercieel product en gezien het doel van het lespakket en de aard 
van partijen, sluiten zij uit dat dit een koopovereenkomst is.  

 
Namens de school: 
 
Bestelling 
 
Aantal practicumpakketten   :  
Totaalbedrag (aantal pakketten x €55,-)   : €   
 
 
 
Gegevens aanvrager/gebruiker 
 
Naam docent    :  
 
Naam school    : 
 
Adres school    :   
 
Postcode + plaatsnaam   : 
 
Tel. nummer    : 
 
E-mailadres    : 
 
 
Indien ander verzendadres 
 
Verzendadres    :   
 
Postcode + plaatsnaam   : 
 
 
Akkoord ondertekenaar (directeur/rector) 
 
Naam :           
 
Datum :                                                                       Handtekening:  
 
 
 
Ingevuld en getekend document per post of als (goed leesbare en duidelijke) scan opsturen aan: 
 
Universiteit Leiden 
Antibiotica Gezocht!  
Sylviusweg 72 
2333 BE Leiden 
 
E-mailadres: info@antibioticagezocht.nl 

mailto:info@antibioticagezocht.nl

