
1069SZ186
IF3272135 1069 SZ AMSTERDAM

Jan Smitstraat 186
Yildirim, Asir

Inleverformulier

Klantnummer: 970500

www.iddink.nl/contact

Boeknr ISBNTitel185B
12.32.61 Overal NaSk 5e ed. 1-2 vwo/gymnasium leeropdrachtenboek 9789001872113
08.26.68 Getal & Ruimte 10e ed. 2 vwo deel 1 antwoorden 9789011112407
08.26.69 Getal & Ruimte 10e ed. 2 vwo deel 2 antwoorden 9789011112797
08.26.99 Getal & Ruimte 10e ed. 2 vwo deel 1 9789011112544
08.27.00 Getal & Ruimte 10e ed. 2 vwo deel 2 9789011112933
09.46.68 Neue Kontakte 6e ed. 1-2 vwo 9789001820893

09.64.52 Stepping Stones 5e ed. 2 vwo 9789001831431
10.36.46 BuiteNLand 3e ed. 2 havo/vwo 9789011755147

Datum:

Tijdstip:

Plaats:

11-07-2019

van 11:15 uur tot 11:30 uur

Aula

2vc2019

8



Inleverinformatie

Beste Asir,

Het einde van het schooljaar komt in zicht ... en dat is altijd fijn toch? Dus ook tijd om je schoolboeken in te leveren. Hierbij 

ontvang je je persoonlijke inleverformulier voor jouw schoolboeken. Met dit formulier kun je jouw boeken weer inleveren op je 

school. Hieronder staat de belangrijkste informatie op een rij.

· Waar Aula

· Wanneer donderdag 11 juli 2019

· Hoe laat 11:15 uur t/m 11:30 uur

Welke boeken

Wij ontvangen graag jouw schoolboeken retour die vermeld staan op dit persoonlijke inleverformulier. Elk boek staat hierop 

vermeld met titel en ISBN.

Hoe lever je in

Lever je boeken in zonder kaftpapier. Maak een stapel van je boeken en leg ze op volgorde van je inleverformulier. Leg de 

boeken samen met dit inleverformulier met de barcode naar boven op de scantafel als je aan de beurt bent.

Controle

Je boeken worden ter plekke door een medewerker van Iddink gecontroleerd. Na de controle ontvang je een inleverbewijs van 

ons. Tip: bewaar je inleverbewijs goed.

Afwezig

Ben je zelf niet in de gelegenheid om je boeken in te leveren op het bovengenoemde inlevermoment? Geen probleem! Iemand 

anders, bijv. een vriend/vriendin of broer/zus kan jouw boeken ook inleveren. Belangrijk: vergeet niet je persoonlijk 

inleverformulier mee te geven, want zonder dat kunnen je boeken niet worden ingeleverd.

Vakantietaak / herexamen

Heb je je schoolboeken langer nodig voor bijv. een vakantietaak of een herexamen? Neem dan voor donderdag 11 juli 2019 

contact met ons op. Voor contactopties ga naar www.iddink.nl/contact. Dan maken wij het voor je in orde.

Niet inleveren

Lever je één of meerdere van je boeken niet of te laat in? Of is een boek aantoonbaar beschadigd of beschreven? Dan zijn wij 

helaas genoodzaakt om je een factuur te sturen. We hopen op je begrip hiervoor.

Meer weten

Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.nl/contact. Hier hebben we heel veel vragen en antwoorden staan en vind je ook de 

verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen.

Al duurt het nog even, we wensen je alvast een fijne zomervakantie toe! Succes met de laatste loodjes.

Hartelijke groet,

Klantenservice Iddink

S. 185 Fons Vitae Lyceum, Meester Treublaan 1 -3, 1097 DP AMSTERDAM



Bestelinformatie

Beste Asir,

Je zomervakantie staat bijna voor de deur ... maar vergeet niet tijdig je gratis schoolboeken te bestellen. Iddink verzorgt de 
levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen voor jouw school. Het enige wat je hoeft te doen is ze bij ons bestellen. 
Hoe je dat doet, dat lees je in onderstaande informatie. Wist je dat je bij ons ook terecht kunt voor aanvullende zaken zoals een 
atlas of een rekenmachine? Het goede nieuws is, je bestelling wordt bij je thuisbezorgd.

Wanneer
Het is belangrijk dat je vóór maandag 15 juli 2019 bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het 
schooljaar in huis hebt. Zorg wel dat je eerst zeker weet naar welke klas je volgend jaar gaat.

Als je later bestelt, kost het extra tijd en geld om je bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten brengen wij gedeeltelijk 
in rekening.

Hoe
Ga vandaag nog naar www.iddink.nl/bestellen. Log in met je persoonlijk account. Wachtwoord vergeten? Geen probleem, die 
vraag je makkelijk op bij 'inloggegevens vergeten'. Let op! Je hebt dan wel onderstaande gegevens nodig:

· Inlognaam erencan10

· Schoolcode NT2WF2XX

· Klantnummer 970500

· E-mailadres merveyildirimm98@gmail.com

Is de leermiddelenlijst van je school nog niet beschikbaar? Laat dan je e-mailadres achter, je ontvangt van ons een e-mail 
zodra je kunt bestellen.

Akkoord
Tijdens het bestellen zal ook om akkoord van je ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd. Zorg dus dat ze in de buurt zijn als je 
bestelt, dan is het zo geregeld.

Levering

Als je vóór maandag 15 juli 2019 bestelt, levert Iddink je bestelling in de periode van maandag 29 juli t/m zaterdag 24 augustus 

2019. Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een e-mail over de status van je bestelling.

Ben je niet thuis? Geen probleem. Je ontvangt een kaartje in de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt ophalen.

Meer weten

Heb je een vraag, kijk dan op www.iddink.nl/contact. Hier hebben we heel veel vragen en antwoorden staan en vind je ook de 

verschillende contactopties mocht je er niet uitkomen.

Wij wensen je alvast een fijne zomervakantie toe.

Hartelijke groet,

Klantenservice Iddink

S. 185 Fons Vitae Lyceum, Meester Treublaan 1 -3, 1097 DP AMSTERDAM




