
                  
 

 

 

 

  
                    Peer, 17 juni 2019 

 
Aan de leerlingen van het eerste jaar, alle instromers en hun ouder(s) 
 
Beste leerling en ouder(s) 
 
Jullie hebben gekozen voor het Agnetencollege en dat doet ons uiteraard plezier. In de 2de 
helft van augustus volgt een brief met meer informatie over de eerste schooldagen en –
weken. Daar is het nu nog een beetje te vroeg voor, want eerst volgt die langverwachte 
vakantie ☺. 
 
Toch moet er al iets gebeuren. Agnetencollege werkt samen met boekenleverancier 
Iddink, die alle nodige schoolboeken aan huis bezorgt. Iddink heeft daarvoor een handig 
stappenplan uitgeschreven, dat jullie hieronder in het kader kunnen vinden. Opgelet: 
ervaring leert ons dat in de loop van dat stappenplan ook gevraagd wordt om nog ander 
schoolmateriaal te kopen. Daar hoef je absoluut niet op in te gaan. Agnetencollege vraagt 
enkel dat jullie de nodige boeken bestellen, niet meer en niet minder. 
 
Bestel bij voorkeur jullie boeken al voor 3 juli 2019, om aan het meest voordelige tarief 
de boeken geleverd te krijgen.  
 
Tot later, maar eerst wensen we jullie allemaal een deugddoende zomervakantie. Geniet 
ervan! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Lisette Loos 
Directeur Agnetencollege 

 

BESTELLEN 

 

Hoe?  Surf naar www.iddink.be en klik op de optie ‘Bestellen’. Je kunt daar een 

persoonlijke account aanmaken. Tijdens het bestellen wordt naar je schoolcode 

K476R7S3 gevraagd. 

 

Wanneer? Bij voorkeur voor woensdag 3 juli 2019. 

 Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te 

maken. Deze kosten brengt Iddink  gedeeltelijk in rekening. 

 

Akkoord? Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden 

gevraagd. 

 

 

LEVERING 

 

Wanneer?  Als je voor woensdag 3 juli 2019 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode 

van 23 juli t/m 28 augustus 2019. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een 

e-mail over de status van de levering. 

 

Op vakantie? Geen probleem. Uiteindelijk laat de bezorgdienst een bericht achter met de    

aanwijzingen waar jij je bestelling kunt ophalen. 

 

 

CONTACT 

 

Meer weten? Op www.iddink.be kun je makkelijk een vraag stellen. Ook vind je daar meer 

uitleg over het inleveren en bestellen van jouw boeken. Je kunt Iddink bereiken op 

werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0032 14 30 41 70 

http://www.iddink.be/
http://www.iddink.be/

