
in samenwerking metHELPKAART BETALEN OP FACTUUR
VIA WERKGEVER (BBL)

Hulp nodig met bestellen?

check ook onze 
uitlegvideo en 

FAQ online!

kijk op de achterzijde!

Bekijk dan ook eens onze instructievideo,
of neem een kijkje op de achterzijde van
deze helpkaart voor meer informatie. 

Bestelinstructie
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Als je een leer-werkplek hebt en je werkgever wil voor jou je leermiddelen 
betalen, kan dat via een betaalverzoek. Bespreek dit wel altijd met je 
werkgever voordat je een aanvraag indient.

Ga naar mbowebshop.nl/curio en log in met het door school verstrekte account. 
Selecteer je benodigde leermiddelen.

Om je werkgever te laten betalen kies je tijdens het bestellen bij stap 4 
(Betalen) voor Betalen op factuur via Werkgever (BBL). De 
administratiekosten voor de werkgever  bedragen € 4,95.

Wanneer je "Werkgever (BBL)" aanvinkt, krijg je een formulier te zien waar je de 
contactgegevens van je stagebedrijf moet invullen. Vul alle gegevens in. Ga iets 
naar boven op de pagina en accepteer de Bestel- en de Betaalverzoek 
voorwaarden. Daarna klik je op de groene knop Bestelling afronden.

Vervolgens ontvangt je contactpersoon (werkgever) een e-mail met een 
formulier ter goedkeuring van je bestelling. Na acceptatie van het 
betaalverzoek en controle door MBOwebshop.nl wordt je bestelling verstuurd. 

Je werkgever ontvangt een factuur (via mail) en heeft 14 dagen de tijd om te 
betalen. 

Let op: betaalt je werkgever niet, dan zal de factuur op jou worden verhaald. 
Als besteller blijf jij verantwoordelijk voor de betaling.
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https://player.vimeo.com/video/286678288?autoplay=1
http://mbowebshop.nl/curio


HELPKAART LEERMIDDELEN

Ik heb een vraag over...

Vragen over bestellen en leveren? 
WhatsApp 020 – 2105550
Telefoon 020 – 2105550
Mijn meldingen Inloggen MBOwebshop.nl

Servicedesk MBOwebshop.nl

Tip:  noteer student/factuurnummer  voordat je contact opneemt

Problemen met inloggen?

Telefoon 076 - 504 8144 
(Bereikbaar van 09:00 – 16:00) 

Whatsapp 06 – 177 833 33 
(Bereikbaar van 08:30 – 16:30)

E-mail pcsupport@curio.nl
(Bereikbaar van 08:30 – 16:30)

Servicedesk Curio

Tip: noteer studentnummer/opleiding voordat je contact opneemt

Vinden van 
jouw opleiding

Bestellen & betalen
Licenties & vouchers

Persoonlijke 
uitrusting

Studieboeken & 
overige artikelen

Inloggen

in samenwerking met

mailto:pcsupport@curio.nl



