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Stappenplan: procedure bestelling boeken 

schooljaar 2020-2021 

Surf naar de website www.iddink.be 

 

Klik op  DIRECT BESTELLEN. 

 

In dit scherm vul je je inlognaam en wachtwoord in (dit heb je van vorig schooljaar). 

Indien je dit verloren bent, klik je op Ik ben mijn inlognaam en/of wachtwoord vergeten. 

Is het de eerste maal dat je boeken gaat bestellen, klik dan op de knop Registreren. 

Als je op de knop Registreren hebt geklikt vul je je persoonlijke gegevens in en klik op OK. 

Vul je schoolcode in RRQW9SPC  en klik op OK. 

Dan verschijnt de naam van de school. 

  

http://www.iddink.be/
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Klik op Volgende. 

Selecteer je leerjaar en klas en klik op Volgende. 
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Vink je keuzevak aan en klik op Volgende. 

 

 

Door jouw school voorgeschreven leermiddelen 

In deze lijst vind je de boeken die je nodig hebt voor deze klas, overloop elk vak en elk 

boek goed om na te kijken of je er geen in je bezit hebt van vorig jaar. 

Als je een boek niet wil kopen klik je op kopen en kan je kiezen voor niet kopen. 

Kik op Volgende. 

Overige voorgeschreven leermiddelen 
Klik onmiddellijk op Volgende. 
 

Nuttig leermateriaal 

Klik onmiddellijk op Volgende. 

Ook handig: speciaal voor jou geselecteerd 

Klik onmiddellijk op Volgende. 

Diensten 

Klik onmiddellijk op Volgende. 

Betalen 

Hier kan je kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden.  

Kies voor Betaling na ontvangst van factuur en vul het emailadres in voor 

facturatiegegevens. 
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Klik op Volgende en controleer je besteloverzicht, hierin kan je ook het afleveradres 

wijzigen en eventueel aanpassingen aan je account. 

Vink het akkoord van de ouders aan. 

Klik op de knop Bestellen. 

Druk het besteloverzicht af en bewaar dit goed. 

 

Als je vóór vrijdag 3 juli 2020 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van 18 juli tem  

27 augustus 2020. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je e-mails over de status van de levering. 

Telefoon Iddink 014/30 41 70 (op werkdagen van 8 tot 17u) 


