Beste leerling en ouders
Voor de bestelling van schoolboeken werkt campus de helix samen met de firma Iddink. De leerlingen
bestellen hun boeken zelf via het internet. Iddink stuurt de schoolboeken daarna naar jou thuis.

Bestel je boeken zo snel mogelijk
Hoe?
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Ga naar www.iddink.be
Klik op ‘direct bestellen’ OF ‘voor leerlingen’ – ‘bestellen’
Klik op ‘Registreren’ (enkel bij je eerste bezoek aan de website)
Maak je persoonlijke account aan (kijk op de achterkant van dit blad)
Als je dit hebt ingevuld, ontvang je per mail een bevestiging op je e-mailadres (leerling).
Je moet via de link in die mail je bestelling verderzetten.
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Klik op de link in de mail
Log in
Vul de schoolcode K2JVRXSF in, druk op OK (langs schoolcode) en klik op VOLGENDE
Selecteer je LEERJAAR en KLAS voor 2018-2019 en klik op VOLGENDE
Controleer je vakken (ook je keuzevakken als dat nodig is) en klik op VOLGENDE
Duid aan of je de leerboeken wilt HUREN, KOPEN of NIET KOPEN en klik op VOLGENDE
OPGELET! De werkboeken MOET je kopen. De huurboeken KAN je huren OF kopen.
Selecteer de boeken die je extra wilt bestellen en klik op VOLGENDE
OPGELET! Hier staan de boeken die meerdere schooljaren worden gebruikt:
•
Als je vorig schooljaar niet op campus de helix zat, moet je controleren of je alle extra boeken
hebt. De boeken die je nog niet hebt, moet je hier bestellen.
•
Leerlingen van het eerste jaar moeten alle boeken bestellen.
Klik op de knop “In winkelwagen”. Kies ervoor om een atlas aan te kopen of om een atlas niet aan te kopen.
OPGELET! Deze stap is enkel van toepassing voor de richtingen waar een atlas is opgenomen in de
boekenlijst.
Indien gewenst steun e-learning (niet verplicht) en klik op VOLGENDE
Controleer het e-mailadres en klik op VOLGENDE
Controleer je gegevens en kies ‘als je dit wenst’ een ANDER LEVERINGSADRES via de link ‘wijzig afleveradres’

Akkoord?

Om boeken te bestellen, is het akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) nodig.

Levering
Wanneer?

Op vakantie?

Als je nu pas bent ingeschreven bestel je je boeken zo snel mogelijk.
Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van de levering.
Geen probleem. De bezorgdienst laat dan een bericht achter met de aanwijzingen waar jij je bestelling
kunt ophalen.

Betaling
Wanneer?

Na bestelling van de boeken, ontvang je thuis de factuur. Die moet je binnen de 15 dagen betalen. Indien je
een gespreide betaling wenst, kan je contact opnemen met de klantendienst van Iddink op het nummer
014 304 170. Iddink werkt ook samen met de schuldvorderingsorganisatie MyTrusto. Meer informatie vind je
op www.mytrusto.be.

Contact
Meer weten?

Op www.iddink.be kun je makkelijk een vraag stellen. Ook vind je daar meer uitleg over het inleveren
en bestellen van jouw boeken. Je kunt Iddink telefonisch bereiken op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
op het telefoonnummer 014 304 170. Ook via WhatsApp en Twitter is Iddink bereikbaar.
Op school kan je ons bereiken tijdens de inschrijfdagen vanaf 16 augustus 2018.

Aanmaak persoonlijk Account
Inloggegevens (vul hier je inloggegevens in en bewaar dit blad)
E-mail leerling: ___________________________________________________________
E-mail ouder : ___________________________________________________________
Inlognaam:

___________________________________________________________

Wachtwoord : ___________________________________________________________

Vul hier je e-mailadres opnieuw in
ter controle

Vul hier je e-mailadres opnieuw in
ter controle

Vb. Voornaam.Achternaam
Vul hier je zelf gekozen wachtwoord
opnieuw in ter controle
LET OP! Dit is enkel voor leerlingen met een Belgische identiteit

We wensen je alvast een fijne vakantie!
Iddink & campus de helix

Klik na het invullen op
OK

