
 

 

 

 
 
 
Beste 
 
U schreef uw zoon/dochter in voor het schooljaar 2022-2023. Om de lessen te kunnen 
volgen hebben ze werkschriften nodig. 
Deze werkschriften dient u zelf te bestellen bij de firma Iddink België.  
Wat volgt is dus zeer belangrijk! 
 
In concreto betekent dit: 

  

• het plaatsen van de bestelling via de gebruiksvriendelijke internetsite: 
https://www.iddink.be 

• het leveren van alle werkschriften in één pakket op het thuisadres.  

• de betaling via de bijgevoegde factuur (met de mogelijkheid om een betalingsregeling 
in termijnen) 

• indien u zich niet zeker voelt of problemen mocht hebben bij o.a. de registratie, dan 
kunt u deze bestelling uitvoeren met behulp van de ICT-coördinator. Deze zal, na 
afspraak, samen met uw of uw zoon/dochter de bestelling op school uitvoeren. 

 
Als bijlage vindt u de bestelinformatie. 
Om de levering vlot te laten verlopen dringen wij aan om de werkschriften TIJDIG te 
bestellen met onze schoolcode: H5YJ27D3 
 
Overzicht kostprijs schoolagenda en werkschriften per leerjaar: 

leerjaar prijs voor leerlingen die 
katholieke godsdienst volgen 

prijs voor leerlingen die een ander 
levensbeschouwelijk vak volgen 

1B €34.80 €15.84 

2B €37.20 €18.24 

3HS €36.24 €17.28 

4HS €36.24 €17.28 

5Hz+5DL €40.32 €19.20 

6Hz+6DL €39.36 €18.24 

7S+7DL €15.89 geen werkschriften nodig 

ELV geen werkschriften nodig 

 
 
  

http://www.iddink.be/
https://www.iddink.be/


 

 

 

Leerlingen die reeds afgelopen schooljaar werkschriften bestelden dienen enkel hun 
inlognaam (meestal is dit het e-mailadres van de leerling) en het bijhorende wachtwoord in te vullen. 
Wie zijn wachtwoord vergeten is kan een nieuw aanvragen door te klikken op ‘wachtwoord 
vergeten?’ en de nodige stappen te volgen. 
 
 
Een nieuwe leerling dient zich eerst te REGISTREREN. 
De registratie is altijd op naam van de leerling zelf! 
Wie van een andere school komt die ook reeds gebruikt maakt van dit systeem dient zich 
NIET opnieuw te registreren, inloggen met de juiste gegevens is voldoende. 
 
Aandacht:  

• alle gegevens dienen ingevuld te worden 

• bij huisnummer niet vergeten wie een busnummer heeft dit invullen bij ‘Toevoeging’ 

• inlognaam bij voorkeur het e-mailadres gebruiken van de leerling of ouders 

• na de registratie krijg je automatisch een e-mail met gekozen inlognaam en 
wachtwoord 
 

 
Bij leerlingen die vorig jaar reeds een bestelling plaatsten krijgen direct na het inloggen, na 

op ‘bestellen’ te klikken, de pagina waar je de schoolcode (= H5YJ27D3) dient in te geven. 

Een nieuw geregistreerde leerling krijgt dit pas na de registratie (maar dient niet meer in te 
loggen). 
 
Na het invullen van de schoolcode en op OK te klikken zal de naam van de school 
verschijnen. Daarna kies je voor de juiste klas (= het leerjaar voor schooljaar 2022-2023), 
daarna de keuze maken voor de vakken. 
 
Voor ieder leerjaar zijn de verplichte werkschriften reeds aangevinkt! 
Als keuzevak is telkens een werkschrift voor katholieke godsdienst te vinden. Wie kiest voor 
deze levensbeschouwing dient dit aan te vinken (behalve voor Se-N-Se). 
 
Voor het 7de jaar is er enkel het keuzevak katholieke godsdienst, wie een andere 
levensbeschouwing volgt dient geen bestelling te plaatsen. (Dus geen werkschrift voor een 
ander vak in het 7de jaar te bestellen!) 
 
Er verschijnt automatisch een eerste maal een kostprijs van je bestelling. 
 
Door op ‘volgende’ te klikken kom je vanaf nu in het onderdeel overige leermiddelen, zowel 
hier en bij de volgende schermen heb je niks meer nodig wat betreft de schoolbestelling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Na dat je een laatste maal op ‘volgende’ geklikt hebt kom je in het ‘betalen’ scherm. 
Er zijn verschillende betaalwijzen: 

• overschrijving 

• Bancontact/Payconiq App 
Aandacht: wie wenst gespreid te betalen dient contact op te nemen met Iddink voor het 

uitwerken van een betaalschema. 

In het laatste scherm krijg je nogmaals het overzicht van de klantgegevens en de bestelde 
gegevens. Toch nog eens nakijken of alles klopt voor je het ‘akkoord vinkje’ zet bij de 
voorwaarden = ‘Ouders van leerling gaan akkoord met deze bestellingen en onze 
Nederlandse Algemene Voorwaarden.’ 
 
Hierna klikken op BESTELLEN en je zal onmiddellijk een e-mail ontvangen. Naast deze mail 
krijg je bij de registratie onmiddellijk een mail met de inloggegevens. BEWAAR deze 
gegevens in de mailbox voor verdere opvolging van de bestelling of voor volgende 
schooljaren! 
 
Geen e-mail ontvangen? Kijk zeker even in jouw SPAM of ONGEWENSTE map van jouw 
mailbox. 



Bestelinformatie

Beste leerling,

Welkom bij Iddink! Iddink verzorgt de levering van je schoolboeken en leermiddelen voor jouw school. Het enige wat je hoeft te 
doen is ze bij ons bestellen. Hoe je dat doet, dat lees je in onderstaande informatie. Wist je dat je bij ons ook terecht kunt voor 
aanvullende zaken zoals een atlas of een rekenmachine?

Wanneer
Het is belangrijk dat je vóór maandag 4 juli 2022 bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het 
schooljaar in huis hebt en €2,50 korting krijgt. Bovendien maak je dan ook nog kans op een iPadl!

Hoe
Ga naar www.iddink.be/bestellen

 
en maak hier een persoonlijk account aan. Je gebruikt hiervoor je eigen gegevens en enkel 

waar het gevraagd wordt de gegevens van je ouder(s)/verzorger(s). Tip: kies inloggegevens die je makkelijk kan onthouden 
omdat deze toegang geven tot je digitale lesmateriaal (digitale boekentas).

Schoolcode
Tijdens het bestellen vragen we naar je schoolcode. Voor jouw school is deze: H5YJ27D3

Als de lijst van je school nog niet beschikbaar is, krijg je daarvan een melding met de mogelijkheid om een e-mail te ontvangen 
zodra je wel kunt bestellen.

Akkoord
Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus dat ze in de buurt zijn als je 
bestelt, dan is het zo geregeld.

Levering

Als je vóór maandag 4 juli 2022 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 

2022. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van je bestelling.

Op vakantie

Je pakket wordt thuisbezorgd. Ben je niet thuis? Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen 

waar je je pakket kunt ophalen.

Meer weten

Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.be/contact.
 
Hier hebben we heel veel vragen en antwoorden staan en vind je ook de 

verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen.

Wij wensen je alvast een fijne zomervakantie toe.

Hartelijke groeten,

Klantenservice Iddink

S. 892 Richtpunt Campus Oudenaarde, Minderbroedersstraat 6, 9700 OUDENAARDE


