
De veranderingen op een rijtje Kunt u de mail niet goed lezen?   KLIK HIER 
 

  

 

  

 
 

  

 

Beste leerling, 

Deze week heb je je inleverformulier van ons ontvangen. Op dit formulier staan alle 

boeken die je moet inleveren en een instructie over het inleveren. Door extra 

aangescherpte maatregelen rondom het Covid-19 virus en in overleg met jouw school, is 

het inleverproces nog veiliger voor je gemaakt.  

 

Extra voorbereiding 

Het inleverproces is makkelijk en houdt rekening met de Corona maatregelen. Hier 

zorgen wij zo goed mogelijk voor. Wat kan je zelf nog doen om mee te helpen aan een 

snelle inlevering? Een goede voorbereiding! En het is heel eenvoudig. We leggen het 

graag uit.  
 

 

 

http://vandijkleno.m3.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.vandijk.nl/


1. Check wanneer en waar je moet inleveren 

Jouw school informeert je wanneer je je boeken moet inleveren. Hou het 

inleverrooster goed in de gaten. 

2. Check je inleverformulier 

Verzamel alle boeken die op jouw formulier staan. Ook je beschadigde boeken. 

Verwijder het kaftpapier en persoonlijke papiertjes. Vul het formulier alvast thuis in 

en geef aan welke boeken je inlevert en welke je niet meer hebt. 

3. Stel zelf thuis een pakket samen 

Maak thuis alvast een pakket van jouw boeken door ze samen te binden met 

bijvoorbeeld een stevige elastiek. Of stop ze in een plastic zak. En voeg het formulier 

zichtbaar toe. 
  

 

Snelle en veilige levering 

Wij staan op school voor je klaar en zorgen voor een snelle inlevering. Daarom leg je dit 

jaar zelf je pakket met bijgesloten formulier in de container. En na 15 seconden sta je 

weer buiten! Lekker snel en makkelijk.  

 

Inleverbewijs 

Door Corona kunnen we dit jaar je boeken niet op school controleren maar vindt dit plaats 

op onze eigen locatie. Je krijgt dus niet op school een stempel op je inleverformulier. 

Zodra we jouw pakket verwerkt hebben, ontvang je een mail waarin staat hoe we je 

inlevering hebben verwerkt. Ontbreekt er een boek of is een boek beschadigd? Dan 

moeten we hiervoor helaas een rekening sturen. Dit duurt iets langer dan je van ons 

gewend bent. We hopen op je begrip.  

 

Nog heel even. Eerst een corona veilige inlevering en dan lekker vakantie! 

 

Tot gauw! 

 

Vriendelijke groet 

Team VanDijk Inleveren 
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