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Informatie over het bestellen van je leermiddelen

Beste leerling (of ouders/verzorgers),

VanDijk verzorgt de levering van jouw leermiddelen. Die worden door jouw school betaald, maar 
je moet ze wel zelf bestellen. 

Wanneer moet je bestellen?
Je moet je leermiddelen binnen een week na de start van de zomervakantie . Als je later 
bestelt, is er geen garantie dat we je pakket op tijd en compleet kunnen leveren. Bestel dus op 
tijd; je maakt dan ook nog eens kans op een gloednieuwe iPhone 8! 

Hoe werkt het?
Ga naar VanDijk.nl en begin direct met bestellen. Kies de plaats waar je school staat en kies 
je school en klas. Daarna gaat het bestelproces eigenlijk vanzelf. Op VanDijk.nl vind je een  
instructie filmpje met meer uitleg.

Eigen account
Na het kiezen van je school en klas log je in of registreer je je als nieuwe klant. Het is belangrijk 
dat je een eigen account hebt, zodat we jouw digitale lesmateriaal goed kunnen leveren. 

Wanneer krijg je je boeken en digitale lesmateriaal?

Vragen?
We helpen je graag. De antwoorden op heel veel vragen vind je op VanDijk.nl. Je kunt daar ook 
alle contactgegevens van onze klantenservice vinden. 

We wensen je een fijne vakantie!
Team VanDijk



Bestellen stap voor stap...

Ga naar VanDijk.nl

Kies de plaats van je school,  
je school en je klas.

Log in om verder te gaan.  
Bestel je voor de eerste keer?  
Klik dan op registreren.

Kies je keuzevakken en je ziet de leermiddelen  
die jouw school voorschrijft.

Schoolspullen of handige extra’s nodig?  
Bestel ze gelijk mee!

Check je gegevens en rond je bestelling af.  
Je krijgt een orderbevestiging met alle informatie 
over je bestelling en de levering van jouw pakket.

VRAGEN?
Ga naar VanDijk.nl.  

We helpen je  
direct! 
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