
Interactive Physics 
Benelux prijslijst – Hoger Onderwijs (universiteiten en hogescholen) 

www.interactivephysics.nl – info@interactivephysics.nl 
 

Scholen (middelbaar onderwijs) in de Benelux krijgen 10% korting op de prijzen, zoals genoemd in deze 
prijslijst. Vraag indien van toepassing de speciale prijslijst voor scholen aan. 

 
 

Interactive Physics™    UPGRADE*    Vanaf  IP2000 of later 
Omschrijving Item No. Prijs EURO (exclusief BTW) Item No. UPGRADE Prijs (exclusief BTW) 
Single User IP01 € 249 IP01UP € 119 

10 User IP10 € 995 IP10UP € 415 

20 User IP20 €1495 IP20 UP € 625 

30 User IP30 € 1995 IP30 UP € 835 

50 User IP50 € 2995 IP50 UP € 1255 

100 User IP100 € 5495 IP100 UP € 2315 

Homework*  IPHW  
€ 40 (per stuk bij een minimale 
          afname van 10 stuks)  

Extra manual  IPUSR  € 50   
 
IP upgrades worden alleen geaccepteerd met een geldig serienummer (alleen vanaf IP2000 of later).  

 
1.  Indien op voorraad vindt levering plaats binnen 5 werkdagen. Anders krijgt u bericht over de levertijd 
2.  Prijzen zijn inclusief verzendkosten, maar exclusief BTW (21%) 
3.   Alle aankopen zijn definitief. In het geval u eerst nog nader wil kijken/uitproberen, kunt u per e-mail een gratis demoversie aanvragen of downloaden via website. 
4.  Voor technische ondersteuning kunt u zich wenden tot R2 Courseware en/of Design Simulation Technologies 
5  *Homework Editions kunnen alleen besteld worden door instellingen die minimaal over een 10 user licentie beschikken en kosten dan € 45 per stuk. (Bij een minimale afname van 10 

stuks, kosten ze € 40 per stuk). Homework editions mogen alleen geïnstalleerd worden op computers die eigendom zijn van studenten; niet op apparatuur van de school of instelling.  Met 

een Homework edition heeft een student de mogelijkheid om ook thuis te werken aan IP-projecten. 
6.  Multi-user licenties zijn geschikt voor installatie op een netwerk  

7.  Interactive Physics is een van de beste tools voor natuurkundeonderwijs van voortgezet onderwijs tot universiteit. Het combineert eenvoud in gebruik met de uitgebreide modelleer- en 

simulatiemogelijkheden die ook door professionals gebruikt worden in wetenschap en industrie.  

 
R2 Courseware is de enige officiële vertegenwoordiger voor Interactive Physics in de Benelux.  
 
U kunt bestellen: 
• Met een special bestelformulier op Internet: www.interactivephysics.nl 
• Via e-mail: info@interactivephysics.nl  
• Door het sturen van uw eigen bestelbon per post naar :  

Naam:  R2 Courseware 
Adres:  Maria Louisastraat 2 
Postcode/Plaats: 3136 BJ Vlaardingen 
Land:  Nederland  

 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie of een demoversie? 
Kijk dan eerst op http://www.interactivephysics.nl 


