Boeken bestellen (bij voorkeur uiterlijk 5 juli).
Je klikt op je persoonlijke link om nieuwe boeken te bestellen en komt in onderstaand venster
terecht.
Klik op het pijltje en kies je studierichting.
Als je jouw richting gekozen hebt, komt de
boekenlijst tevoorschijn.

Indien je de school verlaat of niet via school
wenst te bestellen, selecteer hier dan “verlaat
de school” of “ik bestel niet via de school”
Nu kan je je boeken bestellen, je moet voor elk boek een keuze maken.
Dit boek had je vorig jaar
reeds nodig. Wellicht moet je
dit niet meer bestellen.

Eens je de keuze bij een
boek aanklikt, verschijnt
de prijs. Je moet voor elk
boek een keuze maken.

Enkele boeken hebben speciale
vermeldingen. Lees altijd goed de
gekleurde passages

Bij sommige boeken heb je de keuze tussen
tweedehands of nieuw. Tweedehands wordt
standaard aangevinkt. Als je nieuwe boeken wil,
vink je dit vakje af. OPGELET: dit is een voorkeur
en hangt af van de voorraad.

Bevestig je keuzes door te klikken op “Plaats bestelling”, pas dan is je bestelling doorgestuurd.

Hier kan je je bestellijst
downloaden. Je kan
deze ter controle
meenemen als je je
boeken komt ophalen

Als de bestelling correct gebeurd is, krijg je een automatisch verstuurde e-mail.
Beste ouder
Beste Naam Voornaam
Je boekenlijst werd correct ingediend. Je koos: "5de jaar Economie-Moderne talen (MAR)".
De betaling kan u volbrengen via overschrijving.
- bedrag: … euro
- gestructureerde mededeling: +++---/----/-----+++
- rekeningnummer: BE------------------------------- rekeninghouder: lichtvis
Bedankt om enkele dagen voor het afhalen van de boeken het bedrag over te schrijven.
Via onderstaande link kan je je pakket en de betalingsgeschiedenis altijd bekijken en opvolgen:
persoonlijke link
Indien je meer informatie wil i.v.m. de boekenverkoop contacteer je de school:
an.vanderplaetse@sintpaulusgent.be tot en met 5 juli. Wijzigen van de boekenlijst kan niet meer na
31 juli. De school is gesloten van 6 juli tot en met 21 augustus.
Met vriendelijke groeten
Het boekenteam
Na het plaatsen van de bestelling kom je terecht op de eindpagina; die kan je steeds via de link
bekijken. Hier vind je alle informatie die je nog nodig kan hebben

Eens de toekenning van de
tweedehandsboeken
gebeurd is, zal je een
uitnodiging tot betaling
krijgen. Je kan geen boeken
afhalen als die niet betaald
zijn. Als je laat betaald hebt,
kan je best een
betalingsbewijs meebrengen.
Als hier een groen vinkje staat,
is je pakket klaar. Zeker
controleren voor je je boeken
gaat ophalen!

Is je bestelling niet correct? Klik dan op deze
Isknop
je bestelling
niet correct?
Pas dan viaDat
éénkan
van
om de bestelling
te verwijderen
deze
knoppen
je
bestelling
aan.
Dat
kan
tot
tot en met 31 juli. Eens verwijderd kan je jeen
met 31plaatsen
juli. via je link.
bestelling opnieuw

Deze knop dient enkel om
een volledige bestelling te
annuleren (bv omdat je de
school toch verlaat of als je
alsnog een andere richting
wil volgen). Gebruik deze

NIET als je je bestelling
wil wijzigen want dan
wordt je bestelling de
laatste in de rij!

Bij elke wijziging van je bestelling krijg je automatisch onderstaande mail .
Beste ouder
Beste Naam Voornaam
Deze mail werd automatisch verstuurd door de online-schoolboekendienst van Sint-Paulus.
Je bestelling of de betaling ervan werd aangepast. Details vind je via je persoonlijke link: persoonlijke
link
Met vriendelijke groeten
Lichtvis

Als je bestelde voor 31 juli, zal uiterlijk op 15 augustus je betaling online mogelijk zijn. Ook je
pakket zal dan op tijd klaar zijn voor de boekenverkoop.
Die vindt plaats
op vrijdag 26/8 op campus EDD (alle boeken van de klassen EDD) tussen 16.00u. en 18.30u.
De boeken worden bij voorkeur per graad afgehaald om lange wachtrijen te vermijden:
3de graad 16.00 u. - 17.00 u.
2de graad 17.00 u. - 18.00 u.
1ste graad 18.00 u. - 18.30 u.
op dinsdag 30/8 op campus MAR (alle boeken van de klassen in PAT en MAR). Tussen 14.00u.en
18.30u.
De boeken worden bij voorkeur per graad afgehaald om lange wachtrijen te vermijden:
3de graad 14.00 u. - 15.30 u.
1de graad 15.30 u. - 17.00 u.
2ste graad 17.00 u. - 18.30 u.

