Online bestellen schoolboeken schooljaar 2019-2020
Beste ouder(s)
Beste leerling
Om de aankoop van schoolboeken vlot te laten verlopen werken we samen met de Standaard
Schoolboekenservice. Indien u schoolboeken wenst aan te kopen, kan u de schoolboeken online
bestellen vanaf 21 juni 2019. Alle bestellingen kunnen enkel online geplaatst worden. Ook
tweedehandse boeken verkoopt en bestelt u online via dit platform.
Volgende tips zullen u alvast helpen bij de boekenverkoop:
 De boekenlijsten staan online vanaf 21 juni 2019.


Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com en log in met het e-mailadres en het
wachtwoord waarmee u zich vorig jaar geregistreerd heeft. Na het inloggen kan u online een
bestelhandleiding raadplegen.



Raadpleeg de boekenlijst van het leerjaar en de studierichting die uw zoon/dochter volgend
schooljaar zal volgen en plaats de bestelling.
Plaats de bestelling tussen 21 juni 2019 (vanaf 8.00u) en 1 juli 2019 (tot 16.00 u). Als u vroeg
bestelt, heeft u meer garanties dat alle boeken beschikbaar zijn bij het begin van het nieuwe
schooljaar.
Let op: sommige handboeken worden verschillende jaren gebruikt! U hoeft deze dus niet
opnieuw te bestellen.
De boeken zullen geleverd worden vanaf half juli 2019 op een door u zelf gekozen leveringsadres.
Alle naleveringen zullen via de school gebeuren.






Standaard Schoolboekenservice voorziet eveneens de mogelijkheid om gebruikte handboeken
door te verkopen. Na registratie kan u via de optie ‘verkoop gebruikte boeken’ de tweedehandse
boekenverkoop voorbereiden. De verkoop van tweedehandse boeken kan vanaf 21 juni tot en
met 27 juni 2019.



Alle verkochte tweedehandse boeken dient uw zoon/dochter in een gesloten verpakking samen
met de overzichtslijst die hij/zij print na afhandeling ‘verkoop tweedehandse boeken’ in op
school op 28 juni.



Indien u vragen heeft over de manier van bestellen, kan u contact opnemen met mevr. Roelandt,
ilse.roelandt@olvczottegem.be .



De betaling aangekochte boeken en terugstorting verkochte boeken gebeuren via facturatie door
de Standaard Schoolboekenservice.

Met vriendelijke groeten
Stefaan De Langhe
Directeur

Christel Goossens
Adjunct-directeur

Hoe schoolboeken kopen en verkopen?
Via de schoolboekenservice van Standaard Boekhandel kan u online boeken bestellen en verkopen.
Mogelijkheid 1: u heeft al een account bij Standaard Boekhandel



Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com.
Voer linksboven uw e-mailadres en paswoord in.

Eens u ingelogd bent, kan u via






‘Bestelling’: uw boekenbestelling ingeven door gewenste boeken aan te vinken en op bewaren te
klikken.
‘Raadplegen boekenlijsten’: de boekenlijsten van andere studierichtingen bekijken.
‘Persoonlijke gegevens’: een overzicht opvragen van uw rekeningen.
‘Wijzig e-mailadres’ en ‘wijzig paswoord’: een ander e-mailadres of nieuw paswoord ingeven.
‘Verkoop gebruikte boeken’: via deze optie kan u alle tweedehandse boeken die u thuis liggen
hebt en die u wenst te verkopen, aanbieden aan de Standaard Schoolboekenservice.

Mogelijkheid 2: u heeft nog geen account bij Standaard Boekhandel






Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com
Kies bovenaan, in het midden van het scherm, ‘Registratie’ – ‘Schoolcode’.
Voer onderstaande schoolcode in (opgelet met hoofdletters en leestekens!):
o Schoolcode: 3Sj7d2AfnJuDyrX
o Vul de gevraagde gegevens in.
U ontvangt een e-mail op het ingegeven e-mailadres.
Klik op de link in deze e-mail om uw account bij Schoolboekenservice te bevestigen.

Bewaar deze accountgegevens goed. U zal deze gegevens ook de volgende jaren nodig hebben om
boeken te bestellen! Eens het account bevestigd is, kan u met deze gegevens inloggen bij
Schoolboekenservice.

