Tijdelijk alle werkboekjes
los verkrijgbaar en geleverd
bij de leerlingen thuis!
Extra ingelaste service

Thuislevering
U bent van ons gewend dat u uw methodische werkboekjes per set van meerdere
exemplaren aanschaft. Maar met het verlengen van de maatregel dat de scholen
gesloten blijven en kinderen thuis leren, hebben we met man en macht gewerkt
om u hierin flexibeler te kunnen ondersteunen.
TIJDELIJKE EXTRA SERVICE
Daarom hebben we ook op dit gebied een tijdelijke extra service in het leven geroepen, waardoor u
vanaf nu alle bij u op school gebruikte werkboekjes gewoon per stuk kunt aanschaffen en rechtstreeks
bij uw leerlingen thuis kunt laten bezorgen.
U BESTELT, WIJ LEVEREN, UW LEERLING KAN AAN DE SLAG
Hierdoor is er nu, naast de al bestaande opties van werk(boekjes) kopiëren en laten ophalen
of de lessen digitaal aanbieden, een derde optie: u bestelt per leerling een set met lesmateriaal,
wij verzamelen dit pakketje en zorgen dat deze netjes bij de leerling thuis wordt afgeleverd.
SPELREGELS
Om deze tijdelijke mogelijkheid in stand te kunnen houden zijn er een aantal ‘spelregels’
waarmee rekening dient te worden gehouden:
 WEL

x NIET

Lesmateriaal voor het lopende schooljaar.

Lesmateriaal voor het nieuwe schooljaar.

Lesmateriaal rechtstreeks bezorgd bij
de leerlingen thuis.

Thuislevering van uw jaarbestelling.

Gratis thuisbezorgd bij al uw leerlingen.

Korting op de via deze weg bestelde producten.

Naam en adresgegevens van uw leerling delen.

Misbruik van deze gegevens voor andere doeleinden;
we volgen volledig de regels van de AVG.

Uw thuislever-bestelling

stap
voor
stap

Hulp nodig?
Neem gerust contact op met onze
klantenservice of met uw vaste
Heutink-adviseur. Zij helpen u graag!

NIEUWE BESTELLIJST AANMAKEN
> Ga naar heutink.nl
> Log in (rechtsboven) in uw ‘Mijn Heutink’ omgeving
> Klik in het linker rijtje dat u daar ziet op ‘Mijn bestellijsten’
> Klik op de rode tekst rechts bovenin ‘Nieuwe bestellijst maken’. Goed om te weten:
u maakt telkens een bestellijst aan per leerling en de daarbij behorende adresgegevens.
> Voer een naam in voor de nieuwe bestellijst. Tip: geef de bestellijst de naam van de leerling
waarvoor u bestelt mee. Op deze manier behoudt u het overzicht in uw bestellijsten.
> Kies voor Thuislevering’ onder de optie ‘Welk type bestellijst wilt u maken’
NAAM EN ADRES ONTVANGER INVOEREN
> Voer vervolgens het adres in van de leerling die de producten thuis ontvangt. Let op: de door
u opgegeven gegevens worden enkel voor het correct afhandelen van de bestelling gebruikt.
		 Hierbij volgen we volledig de AVG-regels.
> Bevestig door te klikken op de rode button ‘Bestellijst aanmaken’
ZOEK PRODUCTEN IN HET GESELECTEERDE AANBOD
Overzichtelijk gesorteerd op leerjaar en verzameld in onze rubriek Actueel.
SELECTEER DE PRODUCTEN VAN UW KEUZE
Kies per leerjaar welke leermiddelen u wilt verzamelen en als pakketje wilt laten thuisbezorgen
bij de leerlingen.
VOEG PRODUCTEN TOE AAN DE THUISLEVER-BESTELLIJST
> Ga met de cursor over het product dat u wilt toevoegen aan de bestellijst
> Klik op het pijltje rechts naast het winkelwagentje (in het rode vakje)
> Selecteer de Thuislever-bestellijst die tevoorschijn komt in de uitklapper.
BESTELLING AFRONDEN
Dit werkt zoals gebruikelijk door, als u alle producten die u wilt bestellen hebt toegevoegd
aan de bestellijst, op het rode rondje met winkelwagentje rechtsboven in beeld te klikken en
vervolgens op de rode button met ‘Naar actieve bestellijst’ die verschijnt in de uitklapper.
CONTROLEER & BEVESTIG DE BESTELLING
MEERDERE THUISLEVER-BESTELLIJSTEN AANMAKEN
> Herhaal de stappen 1 t/m 7 voor iedere leerling uit hetzelfde leerjaar of;
> Maak een kopie van uw verzonden bestellijst wanneer u deze producten ook bij andere
leerlingen uit hetzelfde leerjaar wilt laten thuisbezorgen. Hulp nodig bij het kopiëren van
een bestellijst? Vraag het onze klantenservice.

Let op

De Thuisbezorg-bestellingen op heutink.nl zijn uitgesloten van kortingen maar worden wél gratis
op alle door u opgegeven adressen bezorgd. Kiest u voor de thuisbezorg-optie, dan betaalt u voor de door
u bestelde artikelen dus de reguliere adviesprijs, en verzorgen wij de verspreiding onder uw leerlingen.

Thuislevering

Losse werkboekjes
nu rechtstreeks
geleverd bij
uw leerlingen!

VRAAG & ANTWOORD
Kan ik alleen geselecteerde producten toevoegen aan de bestellijst via deze manier
of ook andere dingen, zoals bijv. schriftjes?
In principe kunt u alles toevoegen aan uw Thuislever-bestellijst. Wel hebben we, voor uw gemak,
een selectie gemaakt en die gebundeld beschikbaar gemaakt op onze website onder de rubriek
Actueel. Voor alle daar getoonde producten geldt een afname per stuk. Wilt u toch iets anders
toevoegen, buiten onze selectie om? Geen probleem. Houd dan wel rekening met de verpakkingseenheid. Vragen hierover? Stel ze aan onze klantenservice!
Waarom moet ik de gegevens van mijn leerlingen opgeven? Is dat niet in strijd met de AVG?
Om rechtstreeks bij uw leerlingen thuis te kunnen leveren hebben we hun NAW-gegevens nodig.
De door u opgegeven gegevens worden enkel voor het correct afhandelen van de bestelling
gebruikt. Klik hier voor ons actuele privacy statement.
Waarom moet ik elke leerling apart invoeren en kan ik niet gewoon een lijst uploaden?
Het uitgebreide antwoord zou een complex technisch verhaal worden waar niemand blij van wordt.
Het vereenvoudigde antwoord is dat we, door de extreem korte tijd waarin we dit wilden realiseren
(omdat u juist nu gebaat bent bij deze extra service) alleen bij het handmatig, per leerling invoeren
van de gegevens kunnen garanderen dat bestellingen goed bij ons binnenkomen en daarmee dus
ook goed bij uw leerlingen worden geleverd. Wel is het mogelijk om een verzonden bestellijst
te kopiëren. Dus wilt u voor meerdere leerlingen uit eenzelfde jaargroep dezelfde bestellijst
klaarzetten dan is dit een handig hulpmiddel. Hulp nodig bij het kopiëren van een bestellijst?
Vraag het onze klantenservice.
Zijn nu alle werkboeken van alle methodes per stuk te bestellen?
We hebben een enorme selectie gemaakt van alle veelgebruikte methodes, maar het kan
voorkomen dat u een werkboek mist. Is dit het geval, laat het ons dan weten, zodat we kunnen
kijken wat we voor u kunnen regelen door een mailtje te sturen naar info@heutink.nl.
Kan ik de jaarbestelling ook via deze weg bestellen (en thuis geleverd krijgen
omdat mijn school dicht is)?
Alhoewel technisch mogelijk, is dit niet de bedoeling. Deze eenmalige extra service is ontstaan
vanuit de situatie dat in heel Nederland nu kinderen noodgedwongen thuis ‘naar school’ moeten

en we u willen ondersteunen in het kunnen blijven aanbieden van goed lesmateriaal. Daarnaast
zijn bestellingen via de Thuisbestel-optie uitgesloten van kortingen. Dit zou dus ook gelden voor
uw jaarbestelling als u die zou plaatsen onder de bestellijstvariant ‘Thuislevering’.
Waarom krijg ik geen korting op thuislever-bestellingen?
Het direct (nu het het meest nodig is) kunnen aanbieden van deze tijdelijke mogelijkheid vraagt
veel van onze logistiek en bezorging en kan daarom niet tegen extra lage prijzen worden
aangeboden. Wel nemen wij alle bezorgkosten voor onze rekening. Zo spreiden we de lasten,
waardoor u kunt profiteren van de lusten.
Krijg ik ook een overzicht van welke leerling wat heeft ontvangen?
U ontvangt een verzamelfactuur met daarop alle Thuislever-orders op een rijtje. Uw leerlingen
ontvangen een overzicht (pakbon) bij hun pakketje. Zo weet iedereen wie wat heeft ontvangen/
in bezit heeft.

Hulp nodig?
Neem gerust contact op met onze klantenservice of met uw vaste Heutink-adviseur.
Zij helpen u graag!

Wij blijven u helpen
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