Regel uw schoolzaken veilig en snel

via iDEALnet.nl!
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Voor ouders/verzorgers.
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Wat is iDEALnet.nl?
iDEALnet.nl is een gratis dienst voor het hele gezin. Daarmee regelt u veilig
en snel alle schoolzaken op de schoolwebsite(s) van uw kind(eren) via uw
computer, tablet of smartphone. Waar en wanneer u maar wilt.
U kunt uw kind bijvoorbeeld online aanmelden voor schoolreizen en excursies.
Ook kunt u direct online betalingen doen voor onder andere de ouderbijdrage,
(sport)kampen, kluisjes, de opwaardering van het printsaldo, het kopen/huren
van leermiddelen en vakspecifieke kleding. Doordat iDEALnet.nl gratis uw
administratie tijdens het schooljaar bijwerkt, heeft u bovendien een helder
overzicht van alle schoolkosten.
iDEALnet.nl is niet alleen veilig, snel en handig, maar
ook duurzaam. Denkt u maar eens aan de enorme
papierstroom en grote hoeveelheden drukinkt die we zo
besparen. Doordat drukwerk- en portokosten hiermee
overbodig zijn, werkt deze online dienst ook nog eens een
verlaging van uw schoolkosten in de hand.

Hoe werkt iDEALnet.nl?
Heel eenvoudig. Na uw eenmalige registratie op de schoolwebsite of via

www.iDEALnet.nl, mailen wij u uw inloggegevens. Daarna kunt u direct aan de
slag op uw persoonlijke iDEALnet-gezinspagina. Daar staan de schoolkosten
van alle kinderen uit uw gezin overzichtelijk op vermeld. Zitten uw kinderen
op verschillende scholen? Vraag deze scholen dan of ze ook meedoen met
iDEALnet.
Na uw registratie kunt u uw schoolkosten en schoolzaken gemakkelijk en
veilig online regelen. Al uw reserveringen bij deelname aan activiteiten en
alle betalingen die u verricht, werkt
iDEALnet.nl tegelijkertijd voor u én
uw school automatisch bij. Geen
onduidelijkheden meer over een
reservering, status van een bestelling
of betaling. En een volledig bijgewerkte
administratie voor alle partijen.
Dát geeft rust!
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Dit kunt u straks met iDEALnet.nl!
Zodra u zich eenmalig heeft geregistreerd via de schoolwebsite,
kunt u dit allemaal direct doen op uw persoonlijke iDEALnet-pagina:
• Schoolzaken online regelen en betalen, waar en wanneer u maar wilt.
• Betalen met iDEAL, automatische incasso (ook in termijnen*) of via overschrijving.
• Aanmelden, reserveren en afrekenen van activiteiten zoals schoolreizen/-kampen.
• Bestellen en/of betalen van o.a. een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine,
• Betalen in termijnen voor bijvoorbeeld een laptop of iPad.
• Bestellen van gratis* (les)materiaal voor bijvoorbeeld extra vakken.
• Opwaarderen print-/kopieertegoed,
schoolaccount of schoolpas.*
• Uw bestelstatus bekijken op uw eigen
persoonlijke (gezins-)account.
• Altijd uw persoonlijk archief bij de hand voor
o.a. berichten, nieuwsbrieven, facturen en
leveringen.

*Voor zover van toepassing.

Hoe kan iDEALnet.nl u ondersteunen?
	Heeft u vragen over het gebruik van iDEALnet.nl?

Op onze website, www.IDEALnet.nl, staat een handig overzicht
van veel gestelde vragen en een aantal informatieve filmpjes.
Wellicht vindt u daar het antwoord op uw vraag.
	Bent u er nog niet uit, dan kunt u 24/7 contact opnemen
met onze online helpdesk via www.IDEALnet.nl/helpdesk.
	Liever persoonlijk contact? Belt u dan gerust met
onze klantenservice tijdens kantooruren:
085-2734900 (lokaal tarief).
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