STAPPENPLAN bestellen boeken
1. Surf naar de website www.iddink.be
2. Als je vorig schooljaar al boeken bestelde bij Iddink, dan kan je nu inloggen met je
bestaande account.
3. Als je voor de eerste maal boeken bestelt, moet je je eerst registreren via de knop
‘registreren’. Hierbij geef je je adres en contactgegevens in. Nadien kan je op dit
startscherm inloggen met je inlognaam en je wachtwoord.
Het is zeer belangrijk om bij het aanmaken van het persoonlijk account een correct
geldend e-mailadres op te geven. Iddink gebruikt dit e-mailadres om leerlingen op
de hoogte te brengen van relevante informatie.
Indien je je accountgegevens verloren bent, kun je nieuwe logingegevens opvragen via
‘ik ben mijn inloggegevens kwijt’.

4. Vul de schoolcode FN388NDS in en klik op OK. Dan verschijnt de naam van de school.

5. Klik op ‘Volgende>’. Selecteer je leerjaar en klas en klik nogmaals op ‘Volgende>’.

6. Alle boeken die voor deze richting nodig zijn, staan standaard aangevinkt. Indien er in
de studierichting keuzevakken zijn voorzien, kunt u daar de nodige extra boeken
aanduiden. Klik daarna op ‘Volgende>’.

7. Onder ‘Voorgeschreven leermiddelen’ krijg je nogmaals een overzicht van de
boeken die noodzakelijk zijn voor deze studierichting. Hier kan je aangeven of je het
boek al dan niet via Iddink wenst aan te kopen. Het winkelwagentje wordt meteen
geüpdatet. Overloop de lijst en klik op ‘Volgende>’.
8. Onder ‘Overige leermiddelen’, ‘Nuttig leermateriaal’ en ‘Ook handig: speciaal
voor jou geselecteerd’ en ‘Diensten’ wordt u door de firma Iddink een reeks boeken
en schoolartikelen aangeboden die op school nuttig kunnen zijn. Dit aanbod gaat
echter niet van de school uit en is dus volledig vrijblijvend. Doorloop de lijsten
indien gewenst en klik dan telkens op ‘Volgende>’.
9. Onder ‘Betalen’ krijg je de betalingsgegevens te zien. Hier geef je het mailadres in
waar je de factuur wenst te ontvangen. Klik op ‘Volgende>’ en controleer finaal het
besteloverzicht en pas indien gewenst het leveradres aan.
10. Vink het akkoord van de ouder(s) aan en klik op de knop ‘Bestellen’.

