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            Handleiding online bestellen schoolboeken 21-22 

  
 

E-mail met link naar boekenlijst 

U ontvangt binnenkort onderstaande mail van de VTI-schoolboekendienst. In deze mail kan u uw 
persoonlijke link voor het invullen van de boekenlijst vinden (zie figuur 1). 

 

Boekenlijst indienen 

Nadat u op die persoonlijke link geklikt hebt, wordt een venster naar de schoolboekenwebsite geopend 
(zie figuur 2). Op deze website vult u uw boekenlijst in.  

STAP 1:     

 

  

 

KLAS VOLGEND 
SCHOOLJAAR 
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Om te beginnen kiest u de studierichting die uw zoon/dochter volgend jaar zal volgen. Klik hiervoor 
op het tekstveld onder ‘Stap 1’ en klik nogmaals op de te volgen studierichting (zie figuur 2). 

Als je de school verlaat, moet je klikken op “ IK VERLAAT DE SCHOOL”.  

Vervolgens verschijnt de boekenlijst van de gekozen studierichting.  

STAP 2:       Wanneer u op het keuzerondje “bestel” klikt,  wordt het boek/artikel in uw voorlopige 
bestellijst geplaatst. LET WEL! U MOET IEDER ARTIKEL AFZONDERLIJK AANKLIKKEN MET “BESTEL” OF 
“BESTEL NIET” 

 

Er kunnen, volgens het leerjaar je hebt aangeduid hebt, 3 mogelijke schermen getoond worden: 

Mogelijkheid 1: “artikels die je normaal gezien niet hebt” 

Dit is een opsomming van artikelen die je normaal gezien nog niet vroeger hebt aangekocht (bv. In een 
vroeger leerjaar). Hier is standaard alles bij “bestel” aangeklikt. Je kan dit veranderen door op “bestel 
niet” te klikken. 
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Mogelijkheid 2: “volgende artikels worden automatisch meebesteld” 

Dit is een opsomming van wat je in principe verplicht bent om aan te kopen.  Hier kan je niets kiezen. 

 

Mogelijkheid 3: “voor volgende artikels moet je een keuze maken” 

Dit is een opsomming van de artikelen die je nog steeds nodig hebt maar waarschijnlijk al in een 
vroeger leerjaar hebt aangekocht. Hier is niets op voorhand ingevuld. Indien je dit toch wenst aan te 
kopen, klik dan “bestel” aan; wat je niet wenst aan te kopen klik dan aan “bestel niet”. 
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STAP 3 :      Wanneer u uw bestelling volledig hebt ingevuld (zeker door scrollen tot helemaal onderaan 
en alle artikelen aanklikken), controleert u nog even deze voorlopige bestellijst; u kan nu nog steeds 
wijzigen en aanpassen. 

ALS U HELEMAAL KLAAR BENT EN ALLES CORRECT WERD BEVONDEN, KLIK PAS DAN OP DE 
BLAUWE KNOP   “Plaats bestelling” (zie figuur 4).  VERGEET DIT NIET! 

 

Er wordt altijd nog een bevestiging gevraagd: 

 

Klik dan op “OK”. 

Uw bestelling is nu definitief geplaatst.  Zie afbeelding hieronder. Er wordt ook een suggestie gedaan 
om de betaling op voorhand en zelf per overschrijving te doen of direct via het inscannen van de QR-
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code( Enkel KBC en Belfius-klanten). U vindt alle gegevens in het veld bij “betalen”. U bent evenwel 
niet verplicht om dit op deze manier te doen, u hebt de vrije keuze! 

LET WEL! HOU ER STEEDS REKENING MEE DAT HET MINIMUM 5 WERKDAGEN KAN DUREN 
VOORALEER EEN OVERSCHRIJVING INGEBOEKT IS. HET IS DUS NIET AANGEWEZEN OM NA 
19/08/2021  NOG EEN OVERSCHRIJVING TE DOEN! 

 

Het detail van de bestelling vindt u daaronder: 
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Je kan hier nog steeds een artikel verwijderen: klik op “verwijder” bij het JUISTE artikel dat je nog wil 
schrappen. Er wordt steeds een bevestiging gevraagd. 

 

 

 

In een aantal gevallen krijg je ook een overzicht van de artikels die je NIET hebt besteld.  Stel dat je je 
vergist hebt en toch wil bestellen, klik dan gewoon op “toevoegen”. 
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Bevestigingsmail 

Na het indienen van uw boekenlijst, ontvangt u een mail ter bevestiging waarin u nogmaals het 
overzicht van uw bestelling kan controleren. Zie afbeelding hieronder.  Dit kan u ook doen door op de 
eerder toegestuurde link te klikken. Wanneer u deze bevestigingsmail niet krijgt, is uw bestelling niet 
goed doorgegaan.   De deadline om definitief een bestelling te plaatsen is woensdag 9 juli 2021 om 
13u00.  Voor bestellingen na deze datum kunnen we niet garanderen dat het boekenpakket (volledig) 
klaar zal liggen op de schoolboekenverkoop. 

 

 

Wanneer u op voorhand hebt betaald  via overschrijving, kunt u de verwerking ervan later opvolgen 
via het volgende venster.  
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U kan ook hier nog steeds de volledige bestelling annuleren. Klik op “annuleer bestelling”.  Opnieuw 
wordt een bevestiging gevraagd. 

 

 

 

U krijgt het scherm hieronder:  

   

en bes 
telling plaatsen. 
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Schoolboekenverkoop 

Het bestelde boekenpakket moet afgehaald worden in de sporthal van onze school: 

- DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2020 van 9u tot 12u en van 14u tot 18u  
- VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2020 van 14u tot 19u.  

 

Wie op voorhand het boekenpakket betaald heeft, hoeft niet aan te schuiven aan de kassen. U dient 
zich wel uiteraard nog eerst aan te melden om het pakketnummer te krijgen. 

Wie nog niet op voorhand betaalde, kan het openstaande bedrag enkel via Bancontact betalen. Er 
wordt geen cash aanvaard. 

 

 

 

 

Vragen of problemen? 

Klik op de startpagina op  

Of contacteer onze school boekendienst via: VTI.schoolboekendienst@sgsintpaulus.eu 

 

We wensen u veel succes!  

Schoolboekendienst VTI Waregem-Lichtvis 

 

 

mailto:VTI.schoolboekendienst@sgsintpaulus.eu

