
Schoolboeken aankopen bij Standaard 
Boekhandel  

Via de schoolboekenservice van Standaard Boekhandel kan je online je boeken bestellen, betalen en 

thuis laten bezorgen. Volg daarvoor onderstaande procedure. 

Voor meer info of ondersteuning kan je steeds terecht op de klantendienst van de Standaard 

Boekhandel. De klantendienst is geopend elke werkdag van 9-17u. 

E-mail:  schoolboekenservice@standaardboekhandel.be 

Telefoon: 03/800.72.10.  

Stap 1: Inloggen of registreren van je leerlingenaccount bij Standaard 

Boekhandel Schoolboekenservice 

 

Al geregistreerd? 

1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com 

2. Voer links je e-mailadres en paswoord in. 

Paswoord vergeten? Klik onderaan op ‘Paswoord vergeten?’ 

3. Belangrijk: Klik op het tabblad ‘Leerlingeninfo’ en kies in de sectie ‘Schoolgegevens’ de 

studierichting voor het schooljaar 2020-2021 en bewaar deze wijzigingen. Vanaf dan is het 

mogelijk om boeken te bestellen voor het nieuwe schooljaar. 

Nog niet geregistreerd? 

1. Surf naar https://leerling.schoolboekenservice.com.  

2. Klik bij het vakje ‘Registratie’ op ‘SCHOOLCODE’.  
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3. Voer de schoolcode in en klik op versturen. De schoolcode ontvang je bij inschrijving. 

 
 

4. Voer alle gevraagde gegevens in en klik op ‘Registreren’. 

 

 
5. Er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat je opgaf. Klik op de link in de e-mail 

om jouw account te bevestigen. Controleer eventueel je map “Ongewenste  e-mail”.  Je 

wordt naar een pagina gebracht waar je vervolgens op ‘Ga verder naar de login- en 

registratiepagina’ kan klikken. 

 



Eens je ingelogd bent kan je via: 

 “Leerlinginfo”: jouw gegevens wijzigen (naam, adres, studierichting, …). Via 

adressen, nieuw adres, kan je eventueel een nieuw adres toevoegen, mocht je op 

een andere adres willen laten leveren. 

 “Bestellingen”: je bestellingen bekijken en aanpassen indien nodig. 

 “Nieuwe bestelling”: je boekenbestelling ingeven voor de gekozen studierichting. Zie 

verder bij Stap 2: Schoolboeken bestellen 

 “Support”: De volledige handleiding van de Standaard Boekhandel doornemen. 

Gespreide betaling 

Een gespreide betaling kan aangevraagd worden via de Standaard boekhandel. 

De klantendienst is geopend elke werkdag van 9-17u. 

E-mail:  schoolboekenservice@standaardboekhandel.be 

Telefoon: 03/800.72.10.  

Meerdere kinderen op school 

Indien je boeken wenst te bestellen voor meerdere kinderen, dien je hen afzonderlijk te registreren. 

Bij registratie kan je aanvinken om een bestaand account te gebruiken. Nadien zal je maar één keer 

moeten aanmelden om de bestelling van alle kinderen te doen.  
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Stap 2: Schoolboeken bestellen 
 

1. Klik op nieuwe bestellingen. 

2. Lees grondig de meldingen en vink aan dat je ze gelezen hebt. De groene pijl bovenaan zal 

oplichten om verder te gaan naar de volgende stap. 

 
 

3. Kies in de lijst welke boek je wil aankopen door een vinkje in de kolom ‘huur’ of ‘koop’ te 

zetten. Om een boek niet te bestellen vink je de kolom ‘niet’ aan. Klik op de groene pijl als je 

klaar bent. 

 



 

4. Je krijgt een overzicht van alle boeken die je in de vorige stap als huur/koop hebt aangeduid. 

Als je akkoord bent, klik je op de groene pijl om naar de volgende stap te gaan. 

 

 
 

 

5. Als laatste stap dien je jouw bestelling te bevestigen. Vink "Ik ben klaar om mijn bestelling te 

bevestigen" aan en klik vervolgens op de knop "bevestig bestelling" die dan pas oplicht. 

 

 
 

 

 



6. Je wordt vervolgens naar het overzicht van je bestellingen gebracht. Je krijgt ook een mail 

met het overzicht van jouw bestelling.  

 
 

7. Tot jouw school de bestelperiode afsluit (30 april 2021), kan je jouw bestelling eventueel nog 

aanpassen.   

Boeken bijbestellen doe je door opnieuw de stappen te overlopen en de boeken aan te 

vinken die je wil bijbestellen.  Boeken verwijderen doe je door in het overzicht van je 

bestelling op het vuilbakje te klikken. 

 

 


