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Welkom bij de 3DTUIN Designer 

Studentenversie! 

Lees deze voorwaarden goed door en vul de gewenste formulieren zorgvuldig in. 
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3DTUIN Designer binnen je opleiding 
3DTUIN Designer is het nieuwe sensationele ontwerp- en visualisatiepakket voor groene 
professionals. Het biedt daardoor voor elk bedrijf in de groenvoorziening de meest complete 
ontwerp- en presentatieoplossing. 3DTUIN Designer is het perfecte middel voor het maken van 
presentatiefilms op YouTube®.  TSD biedt je als student de kans er alvast mee te leren werken 
en alle mooie 3D functies goed te verkennen. 

 
Geef je carrière alvast een voorspong met de studentenlicentie 
Een studentenlicentie 3DTUIN Designer geeft recht op volledig (niet commercieel) gebruik van 
het softwarepakket. De licentie biedt je de volledige functionaliteit, de enige beperking is dat 
doormiddel van een transparante banner zichtbaar wordt in de output dat het ontwerp met een 
studentenversie gemaakt is. Na het beëindigen van je opleiding komt de licentie en het 
gebruiksrecht te vervallen. Wil je er na je opleiding ook mee werken, dan kun je de 
studentenlicentie omzetten naar een volledige versie en je werkzaamheden commercieel 
voortzetten. Een studentenlicentie 3DTUIN Designer is dus een handige en voordelige start-up 
wanneer je denkt aan het starten van een eigen bedrijf na de opleiding. Uiteraard geeft 
beheersing van deze techniek je ook een voorsprong wanneer je aan de slag wilt bij een bedrijf. 
Je nieuwe werkgever zal vast versteld staan van datgene wat je kunt op ontwerpgebied. 

 
Voorwaarden 
De voorwaarden zijn eenvoudig: Je moet als student officieel ingeschreven zijn. De licentie is 
telkens 1 jaar geldig en gaat in op het moment van ontvangst van de licentiecode. Mocht je 
opleiding nog niet voltooid zijn dan kun je de studentenlicentie elke keer met een jaar 
verlengen. 

 
Is 3DTUIN Designer iets voor jou? 
Ben jij een leergierige student en heb je een beetje ondernemersbloed? Wil je je als student nu 
al onderscheiden als het gaat om ontwerpsoftware en gelijk een voorsprong op de arbeidsmarkt 
creëren? Dan is 3DTUIN Designer iets voor jou! Vraag nu de studenten licentiecode aan door 
het volledig invullen van onderstaand bestelformulier. Binnen enkele dagen heb je alles in huis 
en kun je aan de slag.  

 
Kosten 
Een studentenlicentie kost slechts € 60,- incl. btw per jaar per student. Wanneer wij een officiële 
bestelling van een vakdocent ontvangen, met twee duidelijk en volledig ingevulde 
bestelformulieren voor student én docent, dan is je studentenlicentie helemaal gratis! 

 
Aanvragen 
Vul het bestelformulier STUDENTEN AANVRAAG  helemaal in en laat in geval van een 
aanvraag via school ook de docent de DOCENTEN AANVRAAG volledig invullen.  
 
Stuur dit op naar: 
 
TSD IT bv 
T.a.v. afdeling verkoop 
Postbus 30101 
8003CC Zwolle 
 
Of mail naar verkoop@tsd.nl met onderwerp “Studentenlicentie 3DTUIN Designer” 

mailto:verkoop@tsd.nl
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    STUDENTEN AANVRAAG 
 

Bestelformulier 3DTUIN Designer (studentenversie) 
 
Voornaam: 

Achternaam: 

Geboortedatum:  

Adres:   

Postcode:   

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

 

Studentennummer: 

 

Naam van de school:  

Naam van de opleiding: 

Leerjaar: 

(verwachte) Einddatum opleiding:  

Besturingssysteem pc / laptop:   

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 WINDOWS 7  /  WINDOWS 8 

---   INCASSO MACHTIGING   --- 
 
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan TSD IT bv om een eenmalige incasso-
opdracht te sturen naar mijn bank om het bedrag van € 60.- incl. btw  van mijn rekening af te schijven. 
 
Naam rekeninghouder:   ……………………………………………………………….. 
 
Adres:      ……………………………………………………………….. 
 
Postcode Plaats:     ……………………………………………………………….. 
 
IBAN:      ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Plaats, datum en handtekening:   ……………………………………………………………….. 
 

 
 

De licentie blijft eigendom van TSD IT bv. TSD IT bv behoudt het recht om eenzijdig de licentie in te trekken of niet te verlengen. Niet voor commercieel gebruik! 
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    DOCENTEN AANVRAAG 
 

Bestelformulier 3DTUIN Designer (studentenversie) 
 
Docent gegevens: 

 
Voornaam: 

Achternaam:  

Adres:   

Postcode:   

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Naam van de school: 

Naam van de opleiding: 

Naam van het specifieke vak:  

 

 

Handtekening vakdocent: 

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………….. 

 

Naam van de studenten waarvoor de licenties worden aangevraagd: 
Let op: Iedere student dient ook zelf een volledig ingevuld formulier van de STUDENTEN aanvraag 
als bijlage mee te sturen. 
 
1 ……………………………………………………………….. 

2 ……………………………………………………………….. 

3 ……………………………………………………………….. 

4 ……………………………………………………………….. 

5 ……………………………………………………………….. 

6 ……………………………………………………………….. 

7 ……………………………………………………………….. 

8 ……………………………………………………………….. 

9 ……………………………………………………………….. 

Tip: Neem contact op met  TSD t.a.v. klassikale opleidingsmogelijkheden: 038-8505050. 
 
 

 
De licentie blijft eigendom van TSD IT bv. TSD IT bv behoudt het recht om eenzijdig de licentie in te trekken of niet te verlengen. Niet voor commercieel gebruik! 


