
BOEKEN BESTELLEN VIA IDDINK 
Bekijk ook onze instructiefilm op onze website “Hoe bestel je boeken via iddink”. 

Stap 1: Surf naar www.iddink.be 
Klik hier op bestellen. 

 
 

Stap 2: Maak een leerlingenaccount aan (Heeft u al een account? – ga naar stap 3) 
Hier klikt u op registreren en vult u de nodige gegevens in. 
Gegevens leerling: 

o Voornaam leerling  o Achternaam leerling  

o Eerste letter van de voornaam 
Bv. naam leerling: Jan Desmedt = J 

o Geboortedatum leerling 
Dag – maand – geboortejaar (allemaal cijfers) 

o E-mailadres leerling o Telefoonnummer van de leerling 

o Land: België aanvinken  

o Postcode o Huisnummer 
Heeft jouw adres een bus nummer? Vul je bus nummer in bij toevoeging.  

o Straat  o Plaats 

Gegevens ouder/verzorger: 

o E-mailadres verantwoordelijke 

Accountgegevens:  
TIP: kies inloggegevens die je gemakkelijk kan onthouden: Je krijgt met deze inloggegevens ook toegang tot je digitale boekentas! 

o Gebruikersnaam 
naam.voornaam (gegevens de leerling) bv. desmedt.jan 
 

o Wachtwoord (mag jezelf kiezen)  
Voorwaarden wachtwoord: 

o Min 8 karakters 
o Min 1 hoofdletter 
o Min 1 cijfer 

o Min 1 leesteken ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ 

Klik op registreren (rechts onderaan) - Er zal een mail verstuurd worden naar het e-mailadres van de leerling. 
Open de mail en klik op valideer e-mailadres. (niets ontvangen? Kijk bij je spam berichten.) 

 

mailto:voornaam.achternaam@ov4debranding.be


Stap 3: Boeken bestellen  

o Schoolcode: Vul de code in die je ontvangen hebt van de school (Code: RKWBPPCT) 
 

o School/locatie/Plaatst: Deze informatie zal automatisch ingevuld worden. 
 

o Leerjaar: U duidt daar het leerjaar aan van uw zoon/dochter voor volgend schooljaar. 
Bv. Leerlingen die nu dit schooljaar in het 2de middelbaar les volgen moet dan bij leerjaar 3 noteren. 
 

o Leerrichting: Hier kies je het de studierichting die je volgend schooljaar zal volgen. 
 

o Selecteer je keuzevakken:  
Enkel van toepassing:  

o Als de leerling Goddienst zal volgen dient u godsdienst aan te klikken bij keuzevakken.  
Of 

o Als de leerling naar het 2e leerjaar gaat en de basisoptie economie en organisatie wenst te volgen dient u basis optie economie en organisatie 
aan te klikken bij keuzevakken.  

 

 
o Verplichte vakken: Dit zal automatisch tevoorschijn komen en hoeft u niet aan te passen.  

o Mijn leermiddelen: Hier zal een lijst tevoorschijn komen met alle boeken die dienen aangekocht te worden. 
Als het mogelijk is om een boek te huren in plaatst van volledig aan te kopen zal dit ook genoteerd staan en kan je 
klikken om het te huren.  

o Alle boeken die aangeduid zijn met een V zullen in jouw winkelmand tevoorschijn komen.  

o Onderaan klikt u op de blauwe knop verder naar afronden. 

o Hier zal u een overzicht van u bestelling zichtbaar zijn + de totaalprijs. 



o Controleer een laatste keer jouw bestelling en persoonlijke gegevens. 

o Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (dit dient u aan te klikken) 

o Bestel je boeken (Alles staat al correct aangeduid) 

o Kies een betaalmethode. 
Er is de mogelijkheid om te kiezen tussen diverse betaalopties en -termijnen. 

 
 

Opgelet: Als u wenst te betalen met onderwijscheques dan dient u telefonisch contact op te nemen met de 
klantendienst van Iddink - +32 (0)14 304 170 

 

Stap 4: Levering boeken 

o De boeken worden thuis geleverd.  

o Levering voor 1 september, als je begin juli bestelt. 

o Je kan makkelijk online je bestelling volgen. (Via mail krijg je een tracking nummer) 

 

Stap 5: Nog vragen?  

o Kijk alvast eens naar de meest gestelde vragen op www.iddink.be/contact.  

o Contact: +32 (0)14 304 170 Op werkdagen open van 08:00 tot 17:00 uur. 

 


