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Op onze website kan je de boeken terugvinden met behulp van de zoekfunctie. Voor een wat persoonlijkere aanpak,
kan je ook onze Re-Book IT shop bezoeken tijdens de openingsuren. Door het corona-virus is het voorlopig nodig
vooraf een afspraak te maken op de dag en het uur dat je wilt langskomen; Opdat wij zo onze klanten zo goed
mogelijk
fysiek
van
elkaar
kunnen
scheiden.
Dit
kan
via
de
volgende
link:
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUVzTWp4Z2xuS0pofGRlZmF1bHR8NTlmNmM3YjExMj
VhOTMxYzY4OTQ4MzQ0ZjcxNjU0MDM
> Je kan je boeken afhalen in de Re-Book IT shop. Om de campus te betreden, kan je gevraagd worden uw handen
te desinfecteren en een mondmasker aan te doen. Neem dus zeker een mondmasker mee en hou je aan de door
de overheid opgelegde afstandsmaatregelen.
> In de onderstaande tabel zie je hoe we onze kwaliteitslabels vaststellen. Dit is steeds via een bepaald percentage
dat de gebruikstatus van het boek bepaald op de nieuwprijs (zonder studentenkorting) bij de boekhandel.
Re-Book IT 70%

Re-Book IT 50%

Re-Book IT 30%

Nieuwprijs (23/08/2021)

Gebruikt, zonder notities of
maximaal potlood notities

Gebruikt, met notities in pen
of markeringen

Gebruikt, met veel notities of
veel markeringen

Campusboekhandel XOD
(incl. studentenkorting)

Hoeveel kost een totaalpakket handboeken voor
1ste bachelor Fysica?
Re-Book IT 70%

136,91 EUR
bespaar 58,67 EUR!

Re-Book IT 50%

97,79 EUR
bespaar 97,79 EUR!

Re-Book IT 30%

Nieuwprijs

58,67 EUR
bespaar 136,91 EUR!

> Op de volgende pagina’s vind je een oplijsting van de verplichte handboeken voor je opleiding.

Re-Book IT behoudt zich het recht om, indien onze richtprijzen wijzigen, zijn prijzen aan te passen.
Niet elk boek is altijd in voorraad. Op www.rebookit.be krijg je een actueel beeld van de voorraad.

195,58 EUR

3
4543 Calculus I  PERIODE 1
Calculus: a complete course,Robert Adams, Christopher Essex,10,Pearson,9780135732588
Re-Book IT 70%

Re-Book IT 50%

Re-Book IT 30%

Nieuwprijs

46,45 EUR

33,18 EUR

19,91 EUR

XOD: 66,35 EUR

4544 Basisbegrippen in de Wiskunde  PERIODE 1
Geen verplichte handboeken.

3322 Mechanica  PERIODE 1
University Physics,Young & Freedman,15e editie,Pearson education,9781292314945,Met de student registratiecode tot
masteringphysics via het Uhasselt portal
Re-Book IT 70%

Re-Book IT 50%

Re-Book IT 30%

Nieuwprijs

49,03 EUR

35,02 EUR

21,01 EUR

XOD: 70,04 EUR

Re-Book IT behoudt zich het recht om, indien onze richtprijzen wijzigen, zijn prijzen aan te passen.
Niet elk boek is altijd in voorraad. Op www.rebookit.be krijg je een actueel beeld van de voorraad.
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3344 Relativiteit  PERIODE 2
Enkel eerder aangekochte verplichte handboeken.

3323 Calculus II  PERIODE 2
Enkel eerder aangekochte verplichte handboeken.

3761 Optica  PERIODE 2
Geen verplichte handboeken.

1442 Kwantummechanica I  PERIODE 3
Introduction to Quantum Mechanics,David J. Griffiths,3rd edition,Cambridge University Press,9781107189638
Re-Book IT 70%

Re-Book IT 50%

Re-Book IT 30%

41,43 EUR

29,60 EUR

17,76 EUR

Nieuwprijs
XOD: 59,19 EUR

3319 Data-analyse en Statistische Modellen I  PERIODE 3
Geen verplichte handboeken.

Re-Book IT behoudt zich het recht om, indien onze richtprijzen wijzigen, zijn prijzen aan te passen.
Niet elk boek is altijd in voorraad. Op www.rebookit.be krijg je een actueel beeld van de voorraad.
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3762 Fysica van Planeet Aarde, Klimaat en Leven  PERIODE 3
Enkel eerder aangekochte verplichte handboeken.

1598 Inleiding tot de Sterrenkunde en Astrofysica  PERIODE 3
Geen verplichte handboeken.

3983 Lineaire Algebra  PERIODE 3
Geen verplichte handboeken.

0174 Elektromagnetisme  PERIODE 3
Enkel eerder aangekochte verplichte handboeken.

Re-Book IT behoudt zich het recht om, indien onze richtprijzen wijzigen, zijn prijzen aan te passen.
Niet elk boek is altijd in voorraad. Op www.rebookit.be krijg je een actueel beeld van de voorraad.

