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Stappenplan: procedure bestelling boeken 

schooljaar 2021-2022 

Surf naar de website www.iddink.be 

 

Klik op Bestellen. 

  

Heb je vroeger al boeken bij Iddink besteld, klik dan op Inloggen 

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

en klik op Log in. 

Indien je dit verloren bent, klik je op Wachtwoord vergeten? 

  

http://www.iddink.be/
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Is het de eerste maal dat je boeken gaat bestellen, klik dan op de inschrijven. 

In dit scherm vul je je persoonlijke gegevens in en klik op inschrijven. 

(Je ontvangt via email een bevestiging van je account) 

In het volgend scherm klik je op Boeken bestellen  

Vul je schoolcode in 5GQMRCPV en klik op OK. 

Dan verschijnt de naam van de school. 

 

 

Kies je leerjaar en Leerrichting 

Selecteer je keuzevak (levensbeschouwelijk vak) 

Klik op Verder naar leermiddelen. 
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Mijn 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 schooljaar. 

Als je een boek niet wil kopen klik je op het vinkje voor de prijs, dit verandert dan in een +. 

(bij overige leermiddelen aanbevolen door de school, kan er voor het vak Wiskunde een 

rekenmachine vermeld staan, als je dit nodig hebt, verander je bij de prijs + in een v, om 

het aan te kopen) 

Kik op Verder naar aanvullen. 

Aanvullend lesmateriaal 
Hier moet je niets aanduiden, scroll naar onder en klik onmiddellijk op  
Verder naar schoolspullen. 
 

Top 5 van Iddink 

Hier moet je niets aanduiden, scroll naar onder en klik onmiddellijk op Afronden. 

Overzicht van je bestelling 

Hier kan je je bestelling en gegevens nogmaals controleren. 

Je kan ook het afleveradres wijzigen.  

Plaats een vinkje bij Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en kies of je op de 

hoogte wil gehouden worden van aanbiedingen. 
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Hieronder kan je kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. 

Klik op de uitschijflijst en kies voor Betaling na ontvangst van factuur  

 

Klik op Bestelling plaatsen  

 

Als je vóór maandag 5 juli 2021 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van 19 juli tem  

26 augustus 2021. 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) 


