schoolcode Provinciaal Technisch Instituut : Z8WTW9J5
De schoolboeken worden gehuurd en/of gekocht via de firma IDDINK. Om de levering vlot te laten
verlopen dringen zij aan om de boeken TIJDIG bij voorkeur vóór 05/07 te bestellen. Wij willen u
nog een aantal besteltips meegeven :
VOOR VOLGENDE KLASSEN ZIJN GEEN SCHOOLBOEKEN VOORZIEN VIA IDDINK
SENSE SBT – 7SREN – 7SINH en moet onderstaande procedure dus niet gevolgd worden.
1
Maak eerst een persoonlijke account aan
Persoonsgegevens van uw zoon/dochter
door u te registreren of vul je inlognaam en Het rijksregisternummer is niet verplicht.
wachtwoord in als je al geregistreerd bent. Vul een geldig e-mailadres in.
Ben je deze gegevens verloren klik dan op Dit mag hetzelfde zijn bij gegevens leerling
“ik ben mijn inloggegevens kwijt”
en gegevens ouders.
Vul een geldig telefoonnummer in zonder
spaties of tekens.
2
Na het inloggen
De schoolcode intikken (let op dit is
hoofdlettergevoelig)
3
4

Kies het leerjaar en de gekozen richting
Bij verplichte vakken mag je gewoon
doorklikken. Bij keuze vakken kijk je na als
je dit vak volgt.
Voorgeschreven leermiddelen

5

6
7
8
9

Bij overige voorgeschreven leermiddelen
mag je gewoon doorklikken.
Nuttig leermateriaal
Ook handig speciaal voor jou geselecteerd
Diensten (enkel bij huurboeken)

10

Betalen

11
12

Besteloverzicht
Bestelling voltooid

Z8WTW9J5

LEES AANDACHTIG de opmerkingen per
leervak want sommige boeken kunnen reeds
in uw bezit zijn.
Bij bepaalde leerboeken zie je een H staan.
Dit boek kan dan gehuurd of gekocht worden.
Aan u de keuze tenzij de school de aankoop
verplicht, dan moet u K kiezen.

Is geen aanbeveling van de school
Is geen aanbeveling van de school
Aan u de keuze of u kiest voor de regeling of
niet
Factuur per post opgestuurd, niet naar het emailadres. Vreest u moeilijkheden bij de
betaling contacteer zo vlug mogelijk de
firma IDDINK. Ze zullen samen met u
zoeken naar een passende oplossing.
Controleer uw bestelling grondig en bevestig.
Hier kan je de bestelling afprinten

De bestelling wordt geplaatst via internet. Als u zich daar niet erg veilig bij voelt, kunt u dat doen met
behulp van een medewerker van het secretariaat op onderstaande data :



03/07 tot en met 07/07 van 9u tot 12 u en 13u tot 17u
21/08 tot en met 31/08 van 9u tot 12 u en 13u tot 17u

