
Gemakkelijk boeken bestellen 
De school koos om voortaan met Studieshop (www.studieshop.be) samen te werken voor het 
bestellen en leveren van jouw schoolboeken.  

1. Ga naar www.studieshop.be en kies voor ‘MMI Kortemark’ als opleiding / instelling 
2. Kies bij leermiddelenlijst voor jouw studierichting en klik op verder 
3. Om je studiepakket te bestellen heb je een account nodig. Log nu in als je nog een account 

had van vorig schooljaar of maak een nieuw account aan als je dit nog niet hebt. 
4. Log in op maak je account aan met het e-mailadres van de ouder 
5. Geef de naam van de leerling in 
6. Check jouw boekenlijst, bestel en betaal 

Heb je toch extra hulp nodig, kijk dan op www.studieshop.be/bestel waarop handleidingen en 
filmpjes vermeld staan of contacteer de klantendienst van Studieshop op 09 298 17 17 of 
via https://www.studieshop.be/contact . 

Comfort bij het betaalproces 

Jouw bestelling afronden doe je door het studiepakket te betalen.  Je kan kiezen voor onmiddellijke 
betaling via Bancontact, maar ook Visa, Master Card, PayPal of een spreiding in 2 of 3 termijnen 
behoren tot de mogelijkheden. Betaal je via onderwijscheques? Kies dan voor overschrijving en stuur 
je factuur door naar jan.boterberg@mmikortemark.be.  

OPGELET: Kies je voor overschrijving, dan dien je het factuurbedrag direct na de bestelling te 
betalen.  Indien wij geen betaling ontvingen binnen de 14 dagen na bestelling, wordt deze 
automatisch geannuleerd.  Volledige betaling na ontvangst is geen optie.  

Jouw bestelling opvolgen 

Door te registeren maak je automatisch een persoonlijke klantomgeving aan.  Op deze omgeving kan 
je continu de informatie over jouw bestelling nakijken, facturen raadplegen, retourgegevens 
opzoeken, artikelen annuleren en jouw persoonlijke gegevens wijzigen 

  

Levering aan huis  

Jouw studiepakket wordt verstuurd door Studieshop op het moment dat alle boeken bij hen 
beschikbaar zijn.  Op voorhand kunnen ze dus geen exacte datum geven.  Maar bij tijdige bestelling 
(vóór 15 juli 2022) wordt jouw pakket altijd geleverd voor 1 september 2022!  Als jouw pakket het 
magazijn van Studieshop verlaat krijg je hiervan een e-mailbericht.  Nadien verstuurt PostNL nog een 
tweede e-mail met een track and trace code.  Hiermee kan je de exacte levering opvolgen. 

 Tip: Bij thuislevering heb je de mogelijkheid om een alternatief afleveradres op te geven (niet de 
school) , zodat je zeker kan zijn dat je pakket afgeleverd wordt als je op vakantie bent. 
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Retour 
Iets teveel besteld?  Fout besteld? Of verander je nog van richting?  Retourneren kan gratis binnen 
de 14 dagen.  Gebruik daarvoor de gratis retoursticker in de doos & lever het pakket in bij een 
plaatselijk PostNL-punt:  Waar kan ik mijn pakket afgeven ter verzending? | PostNL België. 

  

Extra informatie 

Contacteer de boekenverantwoordelijke van onze school als je nog extra informatie 
wenst: jan.boterberg@mmikortemark.be . 

Veel leraren maken zelf hun cursussen. De kopies krijg je dan in de lessen. Dat hoef je niet cash te 
betalen. Dat doe je via de schoolrekening. 
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