
Inleverinformatie

Beste 

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 R gebouw
  Wanneer 15-07-2022
  Hoe laat 10:40 uur t/m 10:55 uur

Welke boeken
Wij ontvangen graag alle boeken retour die vermeld staan op dit persoonlijke inleverformulier. 

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. Ons scanteam 
werkt uiteraard volledig coronaproof.

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

Afwezig
Ben je zelf niet in de gelegenheid om je boeken in te leveren op het bovengenoemde inlevermoment? Geen probleem! Vraag 
dan of een klasgenoot de boeken voor jou kan inleveren. Belangrijk: vergeet niet ook 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 vrijdag 15 juli 2022 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. 1154 Roer College Schöndeln, Heinsbergerweg 184, 6045 CK ROERMOND
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Inleverformulier

Klantnummer:

w w w .i d d i n k . n l / c o n t a c t

Boeknr ISBNTitel1154A
12.40.11 Geschiedeniswerkplaats 3e ed. 1 havo/vwo 9789001826918
13.24.80 Basis Beeldende Begrippen (ed. 19) vmbo t/hv 9789460621420

Datum:
Tijdstip:
Plaats:

15-07-2022
van 10:40 uur tot 10:55 uur
R gebouw
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2

Jos Hendriks

Jos Hendriks

Jos Hendriks

Jos Hendriks


