Hulpwijzer boeken bestellen


Ga naar www.vandijk.nl en vul de plaats in waar je naar school gaat“




Selecteer daarna onze school
Selecteer leerjaar en niveau (en profiel voor de bovenbouw) bij de vraag: “Naar
welke klas ga je?”
We hebben geen pakketnummers, dus klik op Volgende.
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Heb je al eerder besteld bij VanDijk, log dan in op je account van VanDijk met
je inlognaam en wachtwoord.
Ben je een nieuwe leerling, klik dan op Registreren



Ben je nieuw en moet je je registreren vul dan nu al jouw gegevens in.
HEEL BELANGRIJK:
De bestelling moet ALTIJD op jouw naam te worden geplaatst met jouw eigen emailadres (per leerling dus 1 uniek account.
Gebeurt dit niet dan kan het digitale lesmateriaal niet worden gekoppeld en loopt je
kans achter te raken met de lesstof.
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Klik op Registreren:
Je ziet het overzicht van alle vakken die bij het pakket horen.



Klik op volgende:
Hier volgt een lijst van de vakken en welke boeken op de lijst staan. De verplichte
boeken staan allemaal ingevuld. Je moet, als je die hebt, wel zelf jouw keuzevak(ken)
aanvinken.
Let op:
De Ouderbijdragen en ‘Kosten gerelateerd aan opleiding’ worden als vak gezien. De
kosten gerelateerd aan opleiding in de bovenbouw zijn verplicht en al aangevinkt.
De vrijwillige ouderbijdragen (schoolkosten) kun je hier aanvinken als je die wil. Je
moet bij alles ja of nee invullen.
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Klik op Volgende. Dit is de Webshop van VanDijk (ongeveer 2 pagina’s). Extra
aankopen moeten worden betaald.



Klik op Volgende. Je kunt nu voor extra betaalde services van VanDijk kiezen. Ook dit
is vrijwillig.



Klik door naar ‘Bestelling afronden’.
Als je je voor het eerst hebt geregistreerd bij VanDijk volgt nu een overzicht van de
persoonsgegevens. Controleer deze goed.
- Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet “Toestemming van ouders” aangevinkt
worden.
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Als je voor het eerst bestelt moet je voor de registratie van je persoonlijke
account bij VanDijk nu een gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaken.
Bewaar deze gegevens goed. Die heb je zolang je op school zit elk jaar nodig.
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Kies waar je je boeken wil laten bezorgen en hoe je wil betalen als je naast de
boekenlijst iets extra’s hebt besteld en klik op Volgende stap.



Tot slot: ‘Contoleren van gegevens en verzenden’.
Klik op Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van VanDijk en klik daarna op
Verzenden van de bestelling.
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Je krijgt een bevestiging en een overzicht van je bestelling met een eventuele factuur in je
mailbox en als je jonger bent dan 18 jaar je ouders ook.
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