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Bestelinformatie schoolboeken
(voor meer info zie schoolreglement 2.4 Schoolboeken)
Beste ouders, beste leerling,
De school is, met akkoord van het schoolbestuur, voor de levering van schoolboeken een
samenwerkingsverband aangegaan met de firma Iddink.
Belangrijk is hierbij dat ouders of meerderjarige leerlingen zelf moeten instaan voor de bestelling van de boeken.
Doe dus tijdig uw bestelling zodat je tegen 1 september over je boeken beschikt.
Hoewel het geen verplichting is beveelt de school ouders of meerderjarige leerlingen sterk aan alle schoolboeken
online te bestellen bij voornoemde firma. Je bestelling wordt daarna thuis geleverd.
Bestellingen worden steeds geplaatst op naam van de leerling. Opgave van een geldig e-mailadres ouders
of meerderjarige leerling is noodzakelijk.
Nabestellingen volgens bovenstaande procedure zijn mogelijk tot medio april.
Een bevestiging van uw bestelling wordt u per mail toegezonden. Het is mogelijk om de status van uw bestelling
online op te volgen. Alle verdere communicatie over je bestelling gebeurt in principe rechtstreeks met de firma
Iddink via je persoonlijke account.

Je leest hieronder hoe het concreet werkt.
Bestellen
Hoe?

Ga naar www.iddink.be en klik op de optie “Bestellen”. Je kunt daar een persoonlijk account
aanmaken.
Tijdens het bestellen wordt naar je schoolcode M8K44S4F gevraagd.

Wanneer?

Voor woensdag 4 juli 2018 (of bij latere inschrijving onmiddellijk na de inschrijving).
Zo kunnen alle uitgeverijen hun boeken tijdig aanleveren voordat Iddink je pakket zal verzenden.

Levering
Wanneer?

Als je voor woensdag 4 juli 2018 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van zaterdag 28
juli t/m woensdag 29 augustus 2018. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over
de status van de levering.

Op vakantie? Geen probleem. Uiteindelijk 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 op telefoonnummer 014 30 41 70

Op eigen initiatief kunnen de boeken uiteraard ook elders worden aangekocht.
We wensen jullie alvast een fijne vakantie!
Vriendelijke groeten

Isabelle Van de Velde
economaat
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Pascal De Rop
directeur
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