
Hoe en wanneer kan ik mijn boeken inleveren? 

Op school op 30 juni 2022, het inleverrooster volgt spoedig! 

1. Check wanneer en waar je moet inleveren 
Jouw school informeert je wanneer je je boeken moet inleveren. Houd het inleverrooster 
goed in de gaten. 

2. Zoek je boeken bij elkaar 
Je ontvangt uiterlijk twee weken voor je inleverdag je inleverformulier van ons per mail. 
Verzamel alle boeken die op jouw formulier staan. Ook je beschadigde boeken. 

3. Verwijder het kaftpapier en persoonlijke papiertjes. 

1. Neem je inleverformulier of inlevernummer  (staat op je formulier) mee. Je kunt je 
inleverformulier ook openen op je mobiel, onze medewerker kan deze scannen. 

2. Lever je boeken in bij een van onze medewerkers tijdens de inleverdag op school.  

Boeken die niet op het formulier staan of niet compleet zijn krijg je weer mee terug. 

3. Je krijgt dezelfde dag nog bericht van ons over de afhandeling van je inlevering. 

Per post 

Kun je niet aanwezig zijn bij de inleverdag? Stuur dan je boeken naar ons op. Dit kan uiterlijk tot 1 
augustus 2022. 

1. Stop je boeken samen met je inleverformulier in een stevige doos.  
2. Stuur ze op naar: 

VanDijk 
Afdeling Inleveringen 
Postbus 23 
8260 AA Kampen 

Let op! 
Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dit totdat wij de boeken hebben ontvangen 
en verwerkt. 

Het einde van het schooljaar is in zicht: tijd om je boeken in te leveren. Het is super simpel! In deze 
video leggen we het je in vier stappen uit. 

Je ontvangt het inleverformulieren ongeveer twee weken voor de inleverdag per e-mail. 

Geen e-mail van ons gekregen? 

1. Log in met je e-mailadres en wachtwoord. 
2. Klik op 'Mijn inleverformulier'. 
3. Download het inleverformulier. 
4. Wanneer je je boeken op school inlevert adviseren wij je het formulier dubbel uit te printen. 

Eén formulier houden wij bij de inlevering en de andere kun je laten afstempelen en mee 
naar huis nemen. 

https://www.vandijk.nl/boekenlijst/inloggen?returnUrl=/account
https://vimeo.com/509726710
https://www.vandijk.nl/webshop/login/auth


Kun je niet printen? Je kunt de pdf ook op je telefoon openen. Onze medewerker kan de code dan 
scannen. 

Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de site van Van Dijk  

We helpen je graag! | Van Dijk - alles voor je studie 

 

https://www.vandijk.nl/contact-en-service

