.MFVU – Laagsteprijsgarantie
De MFVU biedt haar leden een laagsteprijsgarantie zodat zij altijd de laagst mogelijke prijs betalen voor
de boeken die nodig zijn voor de studie geneeskunde.
Kortingen zijn bij de MFVU-boekwinkel vanwege Nederlandse wetgeving anders voor Nederlandse
boeken dan voor internationale boeken en worden als volgt berekend.
• Nederlandse studieboeken: zij hebben een bij de wet vastgestelde prijs. Alleen studieverenigingen
kunnen hun leden 10% korting geven, maar deze korting kunnen we alleen geven als je vooraf
gereserveerd hebt op ‘http://www.boekenstudie.nl/mfvu-reserveren’.
• Internationale boeken: maximale korting. De laagste prijs is hier gegarandeerd.
Meld het aan ons als je jouw studieboeken goedkoper vindt bij een andere aanbieder in Nederland. Wij
kunnen dan twee dingen doen.
• Onze prijzen kunnen worden aangepast.
• Het prijsverschil kan aan jou worden terugbetaald. De VU Boekhandel verzorgt deze betaling.
Hoe het werkt
• Als je het boek al wel gekocht hebt in de MFVU-boekwinkel:
Ga naar de VU Boekhandel op de begane grond van het VU Hoofdgebouw. Neem je aankoopbon en een
bewijs dat de prijs bij een andere aanbieder lager is (zoals een screenshot van een webpagina of een
foto van een brochure) mee. Daar vul je een formulier in met je persoonlijke- en bankgegevens, zodat
het prijsverschil kan worden terugbetaald.
• Als je het boek nog niet gekocht hebt in de MFVU-boekwinkel:
Ga naar de VU Boekhandel op de begane grond van het VU Hoofdgebouw. Vul een formulier in om hen
te informeren over de lagere prijs bij een andere aanbieder. Wij streven ernaar om onze prijzen binnen
drie dagen aan te passen.
Voorwaarden
• De laagsteprijsgarantie wordt alleen aangeboden aan MFVU-leden.
• De laagsteprijsgarantie is geldig gedurende 14 dagen na het moment van aankoop.
• De andere aanbieder dient gevestigd te zijn in Nederland.
• Het boek moet identiek zijn en hetzelfde ISBN-nummer hebben als bij de andere aanbieder.
• Het boek is bij de andere aanbieder in nieuwstaat en op voorraad.
• De prijs van het boek moet duidelijk zijn aangegeven in de winkel of op de site van de andere
aanbieder.
• De lagere prijs bij de andere aanbieder is geen administratieve fout (dit moet voor iedereen duidelijk
zijn).
• Als de lagere prijs het resultaat is van een kortingsactie, wordt de laagsteprijsgarantie nog steeds
aangeboden.
De MFVU-boekwinkel houdt zich het recht voor om de laagsteprijsgarantie op ieder moment te
annuleren.

