
Stappenplan schoolbestelling webshop VAN IN 
 
1. Bereid je bestelling voor 
 

A. Artikellijst bezorgen aan de leerkrachten 

Wil je vooraf aan je bestelling eerst een lijst van artikelen bezorgen aan de leerkrachten om de 
aantallen per klas in te vullen? Kies via de navigatie links de artikelen en klik op het printicoon rechts. 
De print kan je aan de leerkrachten bezorgen, hierop staat ook de naam van de methode.  

Tip: maak gebruik van de filters in de navigatiebalk aan de linkerkant voor bv. een handige selectie 
van enkel de leerlingenmaterialen. 

 
 
 

B. Starten met een nieuwe methode 

Zit je nog in een keuzeproces voor een nieuwe methode, dan kan je de bestelling hiervoor later 
doorgeven. Bestel vóór 10 juni als je de artikelen nog vóór de zomervakantie wil ontvangen.  
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2. Inloggen/registreren 
 
Klik rechtsboven op de knop ‘Inloggen’.  

Heb je nog geen account, dan kun je je op deze pagina registreren door op de knop “Account 
aanmaken” te klikken. Registreer je als ‘Professionele klant’ en vul de gegevens in. Voeg je school 
toe en klik op ‘Verstuur’. Je ontvangt een bevestigingsmail in je mailbox als je accountaanvraag is 
geslaagd. Vind je de mail niet terug, kijk dan zeker in de spambox.  
 

 

 
Staat je school niet in de lijst? 

Vink dan ‘Je organisatie/school niet gevonden de lijst?’ aan. Je krijgt dan de mogelijkheid om je 
schoolgegevens in te geven. Heb je een afwijkend facturatieadres? Dan kan je dit ook meteen 
meegeven. Wij zorgen dan dat je school wordt aangemaakt. Je ontvangt een mail zodra je account 
actief staat en je kan gaan bestellen. 

 
Bestel je voor meerdere scholen? 

Stuur ons een bericht via ons contactformulier met de gegevens van de nieuwe/extra school. Wij 
voegen deze nieuwe/extra school toe in jouw account. 

  

https://www.vanin.be/nl/lager-onderwijs/klantenservice
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3. Bestellen 
 

Log eerst in. Dit is heel belangrijk, anders onthoudt de webshop je bestelling niet. 

Kies bovenaan het onderwijstype bv. Basisonderwijs. 

Onder ‘categorieën’ aan de linkerkant kies je een vak, je kan dan verder filteren op methode, 
leerjaar, verschijningsvorm… 

In het midden verschijnt een lijst met producten. Voer de aantallen in het grijze vak in en druk op 
winkelmandje. 

 
Je product wordt nu automatisch aan je bestelling toegevoegd, je ziet dit rechtsboven in het rode 
kadertje. 
 

 
Opmerkingen 
 
1. De producten verschijnen standaard in een lijst. Wil je liever de foto’s van de producten zien, dan 
kan je rechts boven klikken op ‘Foto-weergave’  

 

2. Voor het opzoeken van individuele producten kan je het isbn-nummer of de productnaam ingeven 
in de zoekbalk bovenaan. 
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4. Bestelling nakijken en offerte opstellen 

 

Als je klaar bent met bestellen, ga je naar het winkelmandje rechts boven.  

 
 
Klik op ‘Bekijk alles’ en check je bestelling. 

Wil je een offerte opstellen? Klik rechtsboven op    
 

Je kan de offerte ook opslaan als pdf en via mail doorsturen. 

 
 
Wil je een uitgestelde levering, dan kan je zelf een leverweek kiezen. Klik in het vak rechts op de 
rode tekst ‘hier’. 

 

 

 

 

Nadat je de leverweek gekozen hebt, wordt die toegevoegd in je winkelmandje. 
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5. Afrekenen 
Heb je je bestelling gecheckt, klik op ‘Ga door naar afrekenen’ en volg de stappen: 

- Selecteer het facturatieadres en klik op ‘Ga verder’.  
Belangrijk: wijzig het adres niet, anders kan je niet op factuur betalen!  
Is het adres fout, stuur dan een mail naar basisonderwijs@vanin.be. Wij brengen dit voor jou 
in orde. Je bestelling is niet verloren, die blijft gewoon staan en je kan die afronden als je een 
volgende keer inlogt. 
 
 

- Selecteer het leveradres. Wil je het leveradres wijzigen, stuur dan een mail naar 
basisonderwijs@vanin.be. Wij brengen dit voor jou in orde. Je bestelling is niet verloren, die 
blijft gewoon staan en je kan die afronden als je een volgende keer inlogt. 
Klik op ‘Ga verder’ 

- Bij ‘Verzending’ verschijnen de administratie- en verzendingskosten. Klik op ‘Ga verder’ 
- Bij de betaalmethode verschijnt er bij een schoolbestelling automatisch ‘op factuur’. Vink dit 

aan. Wil je een referentie toevoegen (bv. een bestelbonnummer), dan kan je dat hier doen. 
Dit is optioneel, niet verplicht. Klik op ‘Ga verder’.  

- Controleer je bestelling, vink ‘Ja, ik ga akkoord.’ aan en klik op ‘Afrekenen’. 
  

 

 
Je bestelling is nu geplaatst. Je ontvangt de bevestiging van je bestelling in je mailbox. 

Heb je nog vragen? Contacteer de klantendienst https://school.vanin.be/faq/#klantendienst, we 
helpen je graag verder. 
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