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IDDINK – BOEKEN BESTELLEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR  

 

Mevrouw  

Mijnheer  

Geachte ouder(s)  

Beste leerling(en)  

 

 

Volgend schooljaar werkt Campus Impuls samen met het externe boekenfonds ‘Iddink’. Dit 

bedrijf levert momenteel boeken aan 125.000 leerlingen in Vlaanderen. Voor ouders en leerlingen 

betekent dit concreet dat de bestelling én betaling via Iddink gebeurt en niet meer via Campus Impuls.  

Let wel, om een correcte levering te krijgen, moeten de boeken voor 5 juli 2017 besteld worden. Wie 

later bestelt, loopt immers het risico dat veel boeken te laat toekomen. 

 

In deze brief schetsen we jullie de voordelen van deze samenwerking en de wijze waarop je kan 

bestellen… 

 

Voordelen 

Werken met Iddink geeft jullie enkele voordelen: 

 Wie tijdig bestelt, voor 5 juli 2017, heeft op 1 september zo goed als alle boeken. Iddink 

garandeert 98%, dus een vlotte start van het schooljaar. 

 Je bestelt alles via een gebruiksvriendelijke website en de boeken worden in één pakket aan 

huis geleverd.  

 De samenwerking met Iddink geeft ons de kans om met ‘huurboeken’ te werken. Leerlingen 

schaffen een huurboek aan en kunnen dit op het eind van het schooljaar terug verkopen (als 

het boek in een goede staat verkeert). Zo worden de kosten van de factuur gedrukt. 

 Als leerlingen een huurboek terug kunnen verkopen, gaan ze er vaak zorgzamer mee om.  

 Op de website van Iddink kunnen leerlingen het digitaal lesmateriaal van hun boeken 

overzichtelijk terugvinden. 
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Werkwijze – bestellen voor 31 juli 2017! 

 

Volg het onderstaande stappenplan en jouw bestelling is een feit. 

 

Vanaf juni kan je een account aanmaken op www.iddink.be 

1. Ga naar www.iddink.be en klik op het luikje ‘Voor leerlingen’.  

2. Indien je nog geen persoonlijk account hebt, dien je je eerst te registreren. 

3. Vul je persoonlijke gegevens in om je account te registreren. 

4. Kies een loginnaam en wachtwoord dat je makkelijk onthoudt. 

5. Je ontvangt een bevestigingsmail om je account te activeren. Nu ben je klaar om de boeken 

voor volgend schooljaar te bestellen. Doe dit voor 5 juli 2017 ! 

6. Je ontvangt ruim op tijd je unieke schoolcode en logt in op jouw account op www.iddink.be. 

7. Je bevestigt je leerjaar en richting en je ziet precies welke vakken en bijhorende boeken jij 

nodig hebt. 

8. Je bevestigt de volledige boekenlijst of past hem desgewenst aan. 

9. Controleer je bestelling grondig. Wanneer alles klopt, klik je op ‘verzenden’ en je ontvangt 

een duidelijke bevestiging per e-mail. 

10. Vanaf eind augustus kan je jouw boekenpakket verwachten op het opgegeven 

leveringsadres. Je kunt je bestelling en status van aflevering steeds online opvolgen. 

 

Problemen? 

Wie zich niet zo vertrouwd voelt met het online-bestellen, kan dit best in juni eens proberen. Bij 

problemen kunnen wij op school nog enkele tips geven. Iddink kan de hele vakantieperiode door 

terugvallen op een uitgebreide klantendienst. Via de website kan je hen steeds bereiken. 

 

 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

Vanessa Reygaert                               Marijke Eeckhout 
CAMPUS IMPULS              REYNAERTSCHOOL 

 

 

 

 

>> Deze brief leest u ook op Smartschool  

http://www.iddink.be/

