Beste aanstaande MLS-student,
Maandag 2 september is het dan eindelijk zo ver! Na een hopelijk mooie, zonnige zomervakantie is
het langverwachte moment aangebroken: het begin van je studie Molecular Life Sciences. Bij een
nieuwe studie horen natuurlijk ook nieuwe boeken. Jullie boekverkoop wordt geregeld door de
Utrechtse Biologen Vereniging (UBV) en de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging “Proton”
(U.S.S. Proton), de studieverenigingen voor MLS. Als je bij ons je boeken koopt, krijg je tot bijna 15%
korting ten opzichte van andere (web)winkels!
Boekverkoop
Op de allereerste dag van het collegejaar, maandag 2 september, organiseren wij een moment waarop
alle nieuwe eerstejaars MLS-studenten hun boekenpakketten op kunnen halen. Van tevoren heb je
alle boeken voor het hele eerste jaar besteld. We zullen straks uitleggen hoe dat moet. In de tabel
hieronder vind je een overzicht van de boeken die verplicht zijn voor de vakken in je eerste jaar.
Hoe werkt het en wat kost het?
De boeken moet je in de zomer al bestellen door naar bestelsnel.ussproton.nl te gaan. Op deze site
maak je een Studystore-account aan en bestel je de benodigde boeken, weergegeven in het overzicht
hieronder. Je betaalt hier online met iDEAL. Je kunt de boeken thuis laten bezorgen voor €1,95 of je
kunt ze gratis bij Proton laten leveren. Als je voor de tweede optie kiest kun je dus tijdens de
Introductieweek je boekenpakket ophalen. Als je je boeken bij Proton wilt laten leveren moet je vóór
20 augustus bestellen! Als je je boeken thuis wil laten bezorgen kan je tot 16 september bestellen.
Benodigdheden

Prijs niet-lid*

Prijs lid*

Steiner -The Chemistry Maths Book

€ 55,74

€ 48,49

McMurry - Organic Chemistry

€ 88,94

€ 77,38

Wolfson - Essential University Physics

€ 83,83

€ 72,93

Kuriyan - The Molecules of Life

€ 69,04

€ 60,06

Alberts - Essential Cell Biology

€ 79,66

€ 69,30

Campbell - Biology

€ 90,90

€ 79,08

Harris - Quantitative Chemical Analysis**

€ 87,28

€ 75,93

Lidmaatschap UBV (jaarlijks)

€ 12,50

Lidmaatschap Proton (eenmalig)

€ 27,50

Totaal
€ 555,39
€ 523,17
*Dit zijn voorlopige prijzen die kunnen veranderen door de fluctuatie van de wisselkoers.
** Dit boek is nodig voor het vak Spectroscopie en Analyse, dat alleen verplicht is voor studenten die
staan ingeschreven via Scheikunde. Voor studenten die zijn ingeschreven via Biologie is dit een
keuzevak. Het is mogelijk om het boek later in het jaar alsnog te bestellen.
Lidmaatschap van de studieverenigingen
Om boeken te kopen met korting moet je zowel bij Proton als bij de UBV lid zijn. Hiervoor betaal je
contributie, maar dat haal je er gelukkig meteen al uit door de korting die je op de boeken ontvangt.
Omdat Proton en de UBV twee verschillende studieverenigingen zijn, moet je je bij beide verenigingen
apart inschrijven. Hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt.

Bij Proton kun je lid worden door tijdens het bestellen van je boeken via bestelsnel.ussproton.nl aan
te geven dat je lid wil worden. Het lidmaatschap kost eenmalig € 27,50 en de betaling wordt geregeld
middels een automatische incasso, waarvoor je tijdens de introductie een incassoformulier moet
invullen.
Lid van de UBV word je door het inschrijfformulier op www.ubv.info/inschrijven/ in te vullen. Het
lidmaatschap kost bij de UBV € 12,50 per jaar, dit zal ook geregeld worden via een automatische
incasso.
Als je lid bent van beide verenigingen krijg je naast de korting op de boeken nog veel meer voordelen!
Wij zijn er namelijk niet alleen voor de boekverkoop, maar ook voor allerlei activiteiten, voor
commissies en voor gratis koffie en thee op de verenigingskamers gedurende het hele jaar. We
organiseren veel activiteiten zoals feesten, excursies, lezingen, weekendjes weg en nog veel meer. Er
is heel veel mogelijk, maar alles is vrijblijvend, dus naast het betalen van je lidmaatschap ben je niets
verplicht bij ons.
Als lid van de verenigingen krijg je een Protonpas en een UBV-pas. Voor de UBV-pas moet je op 2
september één pasfoto meenemen.
Dus wat neem je maandag 2 september mee?
Een pasfoto
Een grote tas waar je boeken in kunnen
Nog vragen?
Voor meer informatie over de boekverkoop of het lidmaatschap van de UBV en Proton kun je altijd
contact opnemen met:
De Utrechtse Biologen Vereniging
Budapestlaan 4b
Koningsbergergebouw, kamer 2.02
3584 CD Utrecht
Telefoon: 030-2536741
E-mail algemeen: bestuur@ubv.info
E-mail vice-penningmeester: vicepenningmeester@ubv.info (bij vragen over de boekverkoop en
lidmaatschappen)
Kijk ook eens op onze website: www.ubv.info
De Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging “Proton” Budapestlaan
4b,
Koningsbergergebouw, kamer 2.04
3584 CD Utrecht
Telefoon: 030-2531631
E-mail algemeen: bestuur@ussproton.nl (bij vragen over lidmaatschappen)
E-mail vicesecretaris: intern@ussproton.nl (bij vragen over de boekverkoop) Kijk
ook eens op onze website: www.ussproton.nl
Voor andere vragen kun
je
terecht op
www.students.uu.nl/beta/biologie
www.students.uu./beta/scheikunde of bij de studentenbalie (030-2535888).
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Van 30 juni tot en met 1 september is de UBV telefonisch niet bereikbaar en van 6 juli tot en met 28
augustus is de U.S.S. Proton niet telefonisch bereikbaar. Mailen kan altijd!
Namens de UBV,

Namens de U.S.S. Proton,

Tom van der Stelt
Vice-penningmeester

Daphne Dekker
Vicesecretaris en commissaris interne contacten

