
 
Sint-Gummaruscollege  Boeken  
zorg om leren en leven  	
 

Beste leerling, 

Voor de schoolboeken werken wij reeds vele jaren samen met Iddink boekenfondsservice. Je kan je schoolboeken voor 
komend schooljaar vrijblijvend bij hen bestellen. Een deel van de leerboeken moet zo niet aangekocht worden, maar kan 
gehuurd worden tegen gunstige voorwaarden. 

Bestellen 

Hoe?  Ga naar www.iddink.be en klik op de optie ‘Bestellen’. Je kunt daar een persoonlijke account aanmaken of 
inloggen met je bestaande account. Tijdens het bestellen wordt naar je schoolcode gevraagd: 

47BWMXW4 

 Op het ogenblik van de bestelling moet je met zekerheid weten welke studierichting je volgend schooljaar 
zal volgen: zolang hierover geen zekerheid is, bestel je niet. Controleer zeer goed of je het juiste jaar en 
richting hebt geselecteerd. Leerlingen die CLIL volgen, moeten de CLIL richting selecteren.  

Wanneer? Vóór woensdag 5 juli 2017. Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te 
maken. Deze extra kosten brengt Iddink gedeeltelijk in rekening. Voor leerlingen met herexamens kan er 
later besteld worden zonder extra kosten vóór 1 september 2017. 

Akkoord? Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Je geeft ook best 
een e-mailadres op van je ouders vermits Iddink veel communiceert via e-mail (o.a. digitale facturen). 

Levering 

Wanneer? Zoals vorig schooljaar worden de boeken thuis geleverd. Als je tijdig bestelt, levert Iddink je bestelling in de 
periode van maandag 31 juli t/m dinsdag 29 augustus 2017. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een 
e-mail over de status van de levering. Ook naleveringen in de loop van september zullen naar het 
thuisadres worden verstuurd. 

Op vakantie? Geen probleem? Ben je die periode niet thuis, dan kan je bij het bestellen een alternatief afleveradres 
opgeven (bv. grootouders). En als er op het moment van de levering niemand thuis is, laat de bezorgdienst 
een bericht achter met de aanwijzingen waar jij je bestelling kan afhalen. 

Contact 

Meer weten?  Op www.iddink.be kan 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 via het 
telefoonnummer 014 30 41 70. 

In de school? Je kan tijdens de schooluren ook met vragen in de school terecht bij de boekenverantwoordelijke, de heer 
Van der Auwermeulen. 

Alternatief 

Wil je liever alle boeken zelf kopen (bv. korting bij boekhandel, boeken via familie, …), dat kan uiteraard. Je bent vrij om te 
kiezen. De boekenlijst voor volgend schooljaar kan je terugvinden op onze website www.sgclier.be. 

We wensen je een fijne vakantie! 

 

 Geert Hellemans Tom Van der Auwermeulen 
algemeen directeur boekenverantwoordelijke 

 


