HANDBOEKEN
https://bernarduscollege.lichtvis.be

Hoe bestel ik via school?
Je ontvangt vanaf maandag 21 juni een mail van onze
schoolboekendienst met je persoonlijke link.
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Bestel online je boeken. Liefst voor maandag 12 juli en ten
laatste op zaterdag 31 juli. Kies je studierichting en vink de
boeken aan die je wenst te kopen.
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Mail niet ontvangen? Op ons online platform kan je je
persoonlijke link opnieuw opvragen. Je mailadres dient
wel gekend te zijn op school. Controleer zeker ook je
reclame- en spamfolder.

Betaal je boeken per overschrijving en minstens vijf
dagen voor het afhalen van de boeken.

Op donderdag 26 augustus haal je tussen 10 en 19 uur je
boekenpakket op school af.

Wat als ik mijn boeken niet via school bestel?
Raadpleeg de boekenlijsten op ons online platform.
Kies een studierichting en download het document.
https://bernarduscollege.lichtvis.be/
tip: indien je je boeken niet via school bestelt of de school verlaat, kan je ons dit
laten weten via je persoonlijke link. zo krijg je geen verdere herinneringsmails meer.

Kan ik mijn bestelling wijzigen?
Via je persoonlijke link kan je je bestelling plaatsen en
verder beheren.
Je vindt er een detail van je bestelling: welke boeken je
besteld hebt en welke niet.
Je kan een boek verwijderen van of toevoegen aan je
bestelling of je volledige bestelling annuleren.
Opgelet! Wanneer je pakket klaar ligt, ongeveer half
augustus, kan je je bestelling niet meer aanpassen of
annuleren.

Hoe verloopt de betaling?
Betalen doe je per overschrijving en ten laatste
5 dagen voor afhalen van je boekenpakket.
Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail
met de nodige informatie over hoe te betalen.
Diezelfde info vind je ook via je persoonlijke link.
Na verwerking van de betaling, dit kan enkele dagen
duren, passen we dit aan in je account.

Wanneer en waar haal ik de boeken af?
Op donderdag 26 augustus tussen 10 en 19 uur kan je
je boeken op school afhalen. Ingang voorzien we via
Hoogstraat 30.
opgelet: het kan zijn dat we extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen omwille
van het coronavirus. we zullen jullie hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Wat met problemen na afhalen van je pakket?
Controleer bij het afhalen onmiddellijk de juistheid
van je pakket. Spreek een medewerker aan mocht
er iets niet correct zijn.
Boeken die niet tijdig voorradig zijn, worden zo snel
mogelijk in klas nageleverd.
Je kan tot vrijdag 10 september boeken omruilen of
terugbrengen. Wend je hiervoor tot de
leerlingenreceptie op school.
www.bernarduscollege.be
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