Informatie in verband met het inleveren van boeken en het aankopen van boeken voor volgend
schooljaar.

1) Inleveren van boeken
In de loop van juni krijgt u thuis een boekenlijst toegestuurd van Studieshop. Op deze lijst staat
vermeld welke boeken uw zoon/dochter moet inleveren op 27 (6de jaar) of 18 juni (andere jaren). De
leerling brengt de lijst en de boeken mee naar school. De boeken moeten gegomd zijn. Het
kaftpapier moet verwijderd zijn. De naam en de klas van de leerling mag in het boek geschreven zijn.
27 en 28 juni zijn de enige dagen dat de boeken kunnen ingeleverd worden via de school. Leerlingen
die hun boeken vergeten zijn, sturen ze zelf op naar Studieshop, samen met de lijst.
Leerlingen die omwille van bijkomende proeven of vakantiewerken bepaalde boeken niet kunnen
indienen, krijgen bij het inleveren van de andere boeken een formulier mee waarop vermeld is wat
hen te doen staat. Zij kunnen de betreffende boeken houden tijdens de vakantie en later versturen
naar Studieshop.
U zal huurboeken die niet ingeleverd worden of die te ernstig beschadigd zijn moeten vergoeden.
Studieshop zal u een factuur toesturen. U kan voor bijkomende informatie terecht via de website of
klantendienst van Studieshop: www.studieshop.be.

2) Aankopen en huren van boeken voor schooljaar 2019-2020
U kan de te huren of te kopen boeken voor volgend schooljaar bestellen via de website van
Studieshop: www.studieshop.be. U bent vrij om de boeken te kopen waar u wenst, u vindt de
boekenlijsten op de website van de school.
U betaalt online. Indien er een probleem is met de staat van de geleverde boeken, kan u contact
opnemen met de klantendienst van Studieshop. Indien er zich problemen voordoen bij de levering,
gelieve dan alles bij te houden als bewijs. U kan voor bijkomende informatie terecht via de website of
klantendienst van Studieshop: info op www.studieshop.be.

