
Handleiding bestelling plaatsen bij Schoolsupply 

1. Ga naar de website 

 
2. Vul de code in van je 

klas 

 
3. Controleer of je klas 

juist is. 

 
4. Als je een Robin pas 

code hebt, 
vul deze dan hier in. 

 



5. Kies voor “ Nieuw bij 
Schoolsupply” en start 
als nieuwe student 

 
6. Vul alle gegevens 

correct in. 
Kies onderaan voor 
keuze 2 en vink het 
vakje “Akkoord” aan. 
Klik op Verder gaan 

 



7. Je komt bij de rubriek 
Boeken. 
Daar staat als extra 
informatie verplicht : 
dit betekent dat je dat 
VERPLICHT moet 
aankopen. 
Klik op het 
winkelmandje. Dit 
wordt groen. E ner 
komt een cijfer 1 naast 

       
 

8. Let op het aantal dat je 
besteld. 
Is het aantal niet juist, 
verminder het aantal  
door te klikken op  
X verwijderen. 
Klik op  verder gaan 

 
9. Je komt bij de rubriek 

Benodigdheden 
1 Is verplicht aan te 

kopen. 
 

2 Verplicht nodig 
voor de lessen,  
maar misschien 
heb je dit al van 
vorig schooljaar. 
 

  Ga verder met aankopen               

 



10. Let op: soms heb 
je meerdere stuks 
nodig! Klik tot je 
het juiste aantal 
ziet in je 
winkelmandje. 

 
11. Einde van je 

bestelling. 
Controleer je 
aantal 
bestellingen. Klik 
op volgende 

 

12. Je komt bij de 
rubriek  
Andere 
producten. 
Hier moet je niets 
bestellen. 

 



13. Klik op het 
winkelmandje 

 
14. Hier zie je een 

overzicht van je 
bestelling. 
Controleer dit nog 
eens goed! 

 



15. Klik op bestellen 

 
16. Vul al je 

persoonlijke 
gegevens in en klik 
op verder gaan. 

 
17. Als het je eerste 

bestelling is, moet 
je een 
wachtwoord 
opgeven. 

 



18. Vul je wachtwoord 
in en bevestig. 

             Klik op Registreren. 

 



19. Vul verder alle 
gegevens in. 

 Is het leveringsadres het 
zelfde als facturatieadres, 
klik dan “zelfde als 
facturatie adres” aan. 
 
Kies  betaalmethode 

 



20. Vink onderaan 
“Akkoord” aan en 
klik op betalen 

 
21. Vink de vakjes 

onderaan aan. 
              Klik op ga verder 

 
22. Volg de instructies 

voor de betaling 
 

- Kies je voor betaling via overschrijving dan ontvang je een mail met alle betaaldetails. 
 
 
 

 


