Aan de slag met

Standaard
Boekhandel
Pakketservice
BROEDERSCHOOL
Campus Nieuwstraat
Bestel je schoolboeken online
Plaats je bestelling zo snel mogelijk, en zeker
vóór 1 augustus 2017.
Zo kunnen we je garanderen dat je al je boeken
hebt bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Start!

Surf naar onze bestelsite
Bestellen doe je vóór 1 augustus via http://leerling.schoolboekenservice.com.

Maak eenmalig je account aan via ‘Registratie’
(aan de rechterkant van de hoofdpagina)

Je hebt al een account? Ga meteen naar stap 3.
Je hebt nog geen account?

Kies rechts voor ‘schoolcode’

Schoolcode Broederschool Handel: D7R97xZwJN3FE9d

Schoolcode Broederschool Humaniora: uUmwbWQMm9V2L8u

Vul de gevraagde gegevens in en klik op de groene knop.
o Geef de naam en voornaam van de leerling op!
o Kies de studierichting voor volgend schooljaar!

Klik op de link in de mail die je ontvangt om je account te activeren.

Eens geactiveerd: ga door naar stap 3.

Log in
(aan de linkerkant van de hoofdpagina)

Vul je e-mailadres en paswoord in en klik op ‘inloggen’.
Tip: via ‘wachtwoord vergeten’ ontvang je – indien je dat wenst – een e-mail met
een link om je wachtwoord te wijzigen.

Start het bestelproces
Zorg ervoor dat bovenaan in de oranje menubalk ‘Nieuwe Bestelling’ geselecteerd
staat.

Lees de meldingen grondig.

Vink onderaan aan ‘Ik heb bovenstaande meldingen gelezen’.

Klik rechts op de groene pijl om door te gaan naar de volgende stap.

Kies je boeken uit de boekenlijst




Controleer in de oranje balk net boven de boekenlijst of daar wel degelijk
de naam van jouw studierichting staat.
Vink voor elk boek aan of je het wel (‘Huur’ of ‘Koop’) of niet (‘Niet’) wil
bestellen.
Bij alle boeken je keuze aangevinkt? Dan lichten de pijltjes boven- en
onderaan op: ga zo naar stap 6.

Kijk het overzicht van jouw bestelling grondig na



Wil je nog boeken verwijderen? Klik dan op het kruisje naast een titel.
Wil je meerdere exemplaren van een boek bestellen? Vul het aantal in of
pas aan via de pijltjes.
Klik op de groene pijl bovenaan om verder te gaan.



Voltooi je aankoop: bevestig je bestelling definitief
Je krijgt een overzicht van alle gegevens die je in de vorige stappen hebt ingevuld.

Overloop alle gegevens grondig. Zijn ze helemaal correct?

Vink ‘Ik ben klaar om mijn bestelling te bevestigen’ aan.

Klik op ‘Bevestig Bestelling’.

Je krijgt via mail nog een bevestiging van je bestelling.

Wanneer mag ik mijn boekenpakket afhalen?


1e jaar: op 29 augustus om 19.30 u. tijdens de infoavond
(alleen de op voorhand betaalde boeken (=via overschrijving) zullen in het
klaslokaal klaarliggen; de andere pakketten kunnen afgehaald worden op
30 augustus van 9.00u tot 17.00u)
 2e t.e.m. 7e jaar HANDEL: 30 augustus 9.00 u. tot 17.00 u.
 2e t.e.m.6e jaar HUMANIORA: 29 & 30 augustus 9.00 u. tot 17.00 u
Boeken die nog niet in het pakket werden geleverd, ontvang je nadien via de school.

Hoe betaal ik mijn boekenpakket?
Je kan op 3 verschillende manieren betalen:
Om veiligheidsredenen en om lange wachtrijen te vermijden dringen wij
aan om keuze 1 te gebruiken.
1) overschrijving op rekeningnummer BE71 7310 4226 2669 (1e graad)
op rekeningnummer BE87 7330 0908 5694 (2e & 3e graad HANDEL)
op rekeningnummer BE12 7350 3891 7192 (2e & 3e graad HUMANIORA)
op naam van Broederscholen Hiëronymus vzw met vermelding van naam
van de leerling, leerjaar en studierichting.
(vergeet je betalingsbewijs niet mee te brengen bij afhaling)
2) bancontact, ter plaatse ter beschikking.
3) cash, op het moment dat je het boekenpakket komt ophalen.

Klantenservice
Toch nog vragen, of ben je niet helemaal zeker? Je kunt op elk moment in het
bestelproces rechts bovenaan op de website klikken op ‘FAQ’. Daar lees je meteen
het antwoord op frequente vragen.
Verder vind je er de contactgegevens van de klantendienst van Standaard
Boekhandel, en wat te doen bij eventuele problemen of retour.
In uiterste nood stuur je een mailtje naar de school op kom@broeders.be
(HANDEL+1e graad) - vdo@broeders.be (HUMANIORA + 1e graad)
of kan je bellen naar de noodlijn van standaard boekhandel op 03 800 72 10.
vind je er de contactgegevens van de klantendienst van Standaard
Boekhandel, en wat te doen bij eventuele problemen of retour.

