BOEKEN BESTELPROCEDURE
De schoolboeken kunnen besteld worden bij Iddink Schoolboeken uit Ede. Hieronder
staat de bestelprocedure beschreven.
•

Inloggen op website: www.iddink.nl, klik in het linkermenu onder leerling “boeken
bestellen” aan.

•

Klik op: “nieuwe klant” alleen 1ste jaars leerlingen en instromers.

•

Vul de schoolcode in en klik op volgende.

•

Selecteer het leerjaar en daarna de leerweg waarin de leerling is geplaatst en klik op
volgende.

•

In het veld “selecteer je vakken” zijn alle verplichte vakken al geselecteerd
eerste leerjaar zijn geen keuzevakken. Klik op volgende.

•

In “Pas eventueel de boeken aan” kunnen wijzigingen worden aangebracht voor wat
betreft kopen of huren. Wij raden echter aan NIETS te WIJZIGEN. Alle boeken die
gehuurd kunnen worden staan al op huren. De boeken die op Kopen staan kunnen
niet gehuurd worden. Klik op volgende.

. In het

De optie “handige artikelen”. Hier kunnen naar eigen keuze en eigen kosten een aantal
artikelen besteld worden (NIET VERPLICHT). Klik op volgende
•

Ook uit de “Webshop” kan naar eigen keuze en eigen kosten eventueel wat besteld
worden (NIET VERPLICHT). Klik op volgende.

•

Betaalwijze: vul hier in op welke wijze betaald zal worden.

•

Dit is van toepassing wanneer u “handige artikelen” aanschaft en bezorgkosten. NB,
we wijzen er op dat het boekenpakket pas geleverd wordt als betaald is (of minimaal
de eerste termijn). Klik op volgende.

•

Klik bij “Akkoord, ouders van leerling” op akkoord.

•

Tot slot is het complete besteloverzicht te zien. Dit overzicht kan GEPRINT worden.
Klik op HIER.

•

Druk na het printen op Bestelknop. Uw bestelling wordt nu verzonden.

•

Boeken met een E ervoor zijn digitaal zitten niet in het thuis gestuurde pakket.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met ’t Ravelijn en vragen naar de heer C. van Kuijk. Op maandag -, woensdag – of
donderdagmorgen kan hij u te woord staan.

