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BOEKENLIJSTEN, INLEVEREN EN BESTELLEN VAN BOEKEN 
 

 

Voor het kopen en huren van boeken werkt onze school samen met Iddink Boekenfondsservice. Zij zorgen 
ervoor dat je op eenvoudige wijze de juiste schoolboeken voor volgend schooljaar kan bestellen.   
 

Opgelet: De school verplicht niemand om de boeken via dit boekenfonds te bestellen.  Het is een dienst die de 
school aan de leerlingen en de ouders aanbiedt.   
 

Indien u elders wenst te bestellen, raadpleegt u eveneens de website van Iddink voor uw boekenlijst. 
 

Iddink biedt aanvullende artikelen aan, deze extra’s zijn overbodig en hoeven dus niet aangekocht te worden. 
 
Werkwijze 
 
Leerlingen die al een persoonlijk account hebben van vorige bestelling 
 

U ontvangt een mail en/of een papieren versie met daarin de nodige richtlijnen voor het bestellen van nieuwe 
boeken en het inleveren van de huurboeken.  
 

Vergeet zeker uw inleverformulier niet af te drukken om deze mee bij uw huurboeken te 
steken die u nadien deponeert in de rolcontainers in de D-gang. Verwijder het kaftpapier en 
steek de boeken op volgorde van het inleverformulier dat u in het bovenste boek steekt. Steek 
alles in een stevig gesloten plastic zak. 
 

Indien u vorig jaar geen huurboeken had besteld maar volledig nieuwe handboeken en deze 
staan vermeld op de boekenlijst/leermiddelenlijst, kan u via “downloads” en vervolgens op 
“registreren” deze terug verkopen aan Iddink. Zij moeten uiteraard nog wel van voldoende 
kwaliteit zijn. Download het inleverformulier koopboeken en lever ze in een aparte plastic zak in 
dan de gehuurde boeken. 
 
Leerlingen die hun boeken niet via Iddink wensen te bestellen 
Ga naar www.iddink.be en klik op de optie ‘Bestellen’. Je kunt daar een persoonlijk account aanmaken.  
U krijgt de boekenlijst/leermiddelenlijst te zien. Via knippen en plakken kan u deze kopiëren en afdrukken. 
 
Belangrijke data en info 
 

Schoolcode C9BW8H9J  
 

Bestellen vóór woensdag 5 juli 2017  
Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten 
worden door Iddink gedeeltelijk in rekening gebracht. 

 

Inleveren huurboeken van donderdag 29 juni tot en met woensdag 5 juli in rolcontainers in D-gang 
 

Levering   
Als je ten laatste op 5 juli bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van maandag 31 juli tot en met 
dinsdag 29 augustus 2017. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van de 
levering.  

 

Op vakantie?  
Geen probleem. Je kan een ander afleveringsadres opgeven bij het bestellen. Indien niemand aanwezig 
is, laat de bezorgdienst een bericht achter met de aanwijzingen waar jij je bestelling kunt ophalen.  

 

Contact  
Meer weten? Op www.iddink.be kun je makkelijk een vraag stellen. Ook vind je daar meer uitleg over het 
inleveren en bestellen van jouw boeken. Je kunt Iddink telefonisch bereiken op werkdagen van 08.00 tot 
17.00 uur via telefoonnummer 014 30 41 70.  
 


