
1. Informatie voor 1e jaars studenten voor het aanschaffen van de BSL Academy en boeken 
met korting 

 
Aankomende 2 studiejaren kan jij gebruik maken van de BSL Academy Inholland MBRT 2020-2022. 
De BSL Academy is een online leeromgeving en biedt altijd en overal toegang tot de actuele collectie 
BSL leermiddelen, met boeken, video’s en toetsen.  
 
Met de BSL Academy Inholland MBRT 2020-2022 kun je: 

• studeren waar en wanneer je maar wilt  
• je goed voorbereiden op tentamens door middel van toetsen  
• súper snel en eenvoudig zoeken in digitale boeken, video’s en andere leermiddelen  
• altijd studeren met de meest recente boeken omdat we herzieningen automatisch 

toevoegen 
• annotaties, aantekeningen en groepen maken (NIEUW vanaf dit studiejaar) 
• makkelijk informatie delen via hyperlinks 

 
Je kunt de BSL Academy Inholland MBRT 2020-2022 kopen voor € 311,12 per 2 jaar. Hiermee ben je 
goedkoper uit in vergelijking met het aanschaffen van de papieren boeken. 
 
Wat moet je doen? 
Om toegang te krijgen tot de BSL Academy moet je deze aanschaffen in de BSL shop. Na aankoop 
krijg je direct je activatiemail en kun je aan de slag. 
 
Koop hier de BSL Academy Inholland MBRT 2020-2022  
 
Laten we er niet van uitgaan maar mocht je onverhoopt vroegtijdig stoppen met je studie dan 
hanteren we de volgende regel m.b.t. restitutie op de BSL Academy Inholland MBRT 2020-2022: 

• Restitutie indien je binnen één jaar aantoonbaar stopt 30% op de totaalprijs 
 
Meer informatie? 
Bekijk hier de introductievideo en de activatievideo hoe je toegang krijgt tot de BSL Academy. 
 
Vragen over de BSL Academy? 

Neem contact op met onze technische helpdesk via onlineklantenservice@bsl.nl of telefonisch (op 
werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur) via 030 638 37 35. 

Nog een leuk voordeeltje: 15% korting op een selectie studieboeken 
In de BSL shop kun je naast de BSL Academy ook studieboeken met 15% korting kopen.  
Bestel snel en eenvoudig alle BSL leermiddelen die je nodig hebt voor je studie!  
In het veld ‘kortingscode invoeren’ vul je deze code in: BSL-2020 
 

ISBN Titel  
Copyright 
year 

 Prijs (incl 
BTW)  

9789036820967 Coëlho 2018  €        41,95  

9789036821247 Sobotta Deel 1 Algemene anatomie en 
bewegingsapparaat 2018  €        98,95  

 

Onderstaande titels zijn opgenomen in de BSL Academy MBRT Inholland 2020-2022: 

https://www.bsl.nl/shop/bsl-academy-inholland-mbrt-2020-2022-43738e
https://player.vimeo.com/video/183466430
https://vimeo.com/422385290
mailto:onlineklantenservice@bsl.nl


ISBN Titel  
Copyright 
year 

 Prijs (incl 
BTW)  

9789036821957 Computertomografie 2018  €      105,95  
9789036824620 Elementaire sociale vaardigheden 2020  €        39,95  
9789036819336 Magnetic Resonance Imaging 2017  €        85,95  
9789036814522 Nucleaire geneeskunde 2017  €      112,95  
9789036814546 Radiologie 2017  €      116,95  
9789036824767 Techniek in de radiotherapie 2020  €        89,95  
9789036814560 Fysica 2016  €        76,95  
9789036814584 Radiobiologie en stralingsbescherming 2016  €        69,95  
9789036819428 Radiotherapie bij de oncologische patiënt 2018  €        99,95  

 


