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Eeklo, 12 juni 2019

Beste Ouder(s)
U zoon/dochter werd voor het schooljaar 2019-2020 ingeschreven om les te volgen aan het
Provinciaal Technisch Instituut Eeklo.
Bij de inschrjving werd vermeld dat u de schoolcode om de boeken online te bestellen bij de
de firma IDDINK per brief opgestuurd zou worden.
schoolcode : D295BGCC (hoofdlettergevoelig)
De schoolboeken worden gehuurd en/of gekocht. Om de levering vlot te laten verlopen dringt
Iddink aan om de boeken TIJDIG (bij voorkeur vóór 03/07) te bestellen.
Op de keerzijde willen we u graag enkele besteltips meegeven.
We wensen u en uw zoon/dochter alvast een deugddoende vakantie toe en verwachten
hem/haar op maandag 2 september om 8u15.
Leerlingen van het 1ste en 2de jaar verwachten we om 8.15 u, alle anderen om 10 u.
Vriendelijke groeten,

Mieke Causyn
Wnd adjunct-directeur PTI

M.T. Carrijn
Wnd directeur/adjunct-directeur PTI

schoolcode Provinciaal Technisch Instituut : D295BGCC
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 03/07 te bestellen via www.iddink.be
Wij willen u nog een aantal besteltips meegeven :
Voor volgende klassen moeten geen boeken besteld worden:
• 7SSBT (Se-n-Se Stuur-en beveiligingstechnieken)
• 7SREN (specialisatiejaar Renovatie)
• 7SINH (specialisatiejaar Industriële houtbewerking
Handleiding om te bestellen
1

Maak eerst een persoonlijke
account aan door u te registreren
of vul je inlognaam en wachtwoord
in als je al geregistreerd bent. Ben
je deze gegevens verloren klik dan
op “ik ben mijn inloggegevens
kwijt”
Na het inloggen
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Kies het juiste 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
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Bij overige voorgeschreven
leermiddelen mag je gewoon
doorklikken.
Diensten (enkel bij huurboeken)
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Betalen
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Besteloverzicht
Bestelling voltooid

Persoonsgegevens van uw zoon/dochter
Het rijksregisternummer is niet verplicht.
Vul een geldig e-mailadres in.
Dit mag hetzelfde zijn bij gegevens leerling en
gegevens ouders.
Vul een geldig telefoonnummer in zonder
spaties of tekens.
De schoolcode D295BGCC
intikken (let op dit is hoofdlettergevoelig)

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.
Bij sommige boeken staat een K, dit is voor
een keuzevak, je dient dit boek te bestellen
indien je dit keuzevak volgt.

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:
•

01/07 tot en met 05/07 van 9u tot 12 u en 13u tot 17u

•

19/08 tot en met 31/08 van 9u tot 12 u en 13u tot 17u (niet op zaterdag en zondag)

