
 

 

Bestellen van lesmaterialen via uitgeverij Plantyn 

Als school kan je snel en  gemakkelijk rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Plantyn. Hieronder een korte 
samenvatting met alle nuttige informatie.  
 
Heb je daarna nog een vraag? Bekijk dan zeker onze FAQ’s of neem contact op. 
 
Hoe bestellen bij Plantyn? 

Elke school of organisatie kan via onze online catalogus offertes opmaken en bestellingen doorgeven. 
De beschikbare materialen worden na gemiddeld 5 werkdagen geleverd op het opgegeven adres, wat 
je ruim de tijd geeft om materialen te bestellen voor het nieuwe schooljaar.  
 
Bestellingen kunnen enkel worden ingegeven via de online catalogus: https://catalogus.plantyn.com/.  
 

• Eerste aanmelding? Klik onderaan op ‘Eerste aanmelding?’ als je nog geen account hebt en 
geef je mailadres in. De instructies staan op de volgende pagina’s.  

• Paswoord vergeten? Klik onderaan op ‘Wachtwoord vergeten?’ en volg de stappen.  
 
Nadat je bent ingelogd kan je jouw bestelling plaatsen. 
 

1. Kies linksboven bij ‘Alle titels’ voor ‘Basisonderwijs’ en selecteer een methode en eventueel 
extra filteropties. Op die manier kan je alle materialen van de betreffende methode in een 
overzichtelijke lijst terugvinden.  

2. Selecteer de materialen die je gaat willen bestellen door deze aan te vinken. Je kan makkelijk 
ineens de aantallen van elk product ingeven (of dit later nog aanpassen). Weergegeven prijzen 
zijn inclusief BTW en exclusief transportkosten. 

3. Bovenaan rechts kies je daarna voor ‘Winkelmandje’. Je kan in deze fase een offerte aanmaken 
van de geselecteerde producten, door bovenaan rechts op ‘offerte’ te klikken. Je bestelt dan 
nog niets, maar maakt een offerte op basis van je lijst op.  

4. Wil je deze materialen nu of later bestellen: Kies bovenaan rechts voor ‘plaats bestelling’. 
5. In de laatste stap kan je het juiste facturatie- en leveradres bevestigen, kiezen voor een 

uitgestelde leveringsdatum (enkel te gebruiken indien een levering gewenst is buiten de 
standaard termijn van gemiddeld 5 werkdagen) en onder “order referentie” een 
bestelbonnummer of andere eigen boodschap toevoegen die op de factuur moet staan (let 
wel: deze boodschappen worden niet door een medewerker van Plantyn gelezen).  

 
Eens je bestelling geplaatst is, ontvang je een bevestigingsmail met alle info. Facturatie gebeurt met 
ontvangst van de materialen. Facturen worden digitaal bezorgd. Vragen over facturatie kunnen 
worden doorgegeven via facturen@plantyn.com.  
 
Starten met een nieuwe methode? 

Wanneer je als school volgend schooljaar met een nieuwe methode start, dan kan je die bestelling via 
de regioverantwoordelijke doorgeven. Vaak zijn er namelijk mooie instapvoorwaarden van toepassing. 
De regioverantwoordelijke kan er dan mee op waken dat die voorwaarden correct opgenomen zijn in 
de bestelling. 
 
 

https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/categories/4413118491025-Jouw-bestelling.
https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/requests/new
https://catalogus.plantyn.com/
https://catalogus.plantyn.com/app/auth/forgot-password?f=1
https://catalogus.plantyn.com/app/auth/forgot-password
mailto:facturen@plantyn.com
https://www.plantyn.com/contact/regioverantwoordelijke-basisonderwijs
https://www.plantyn.com/contact/regioverantwoordelijke-basisonderwijs


 

 

 

Leveringen 

Levering wordt uitgevoerd 5 à 10 werkdagen na bevestiging van bestelling, indien het artikel op 
voorraad is. 
 

• Je ontvangt via mail een bericht wanneer de leverancier de (deel)levering inplant.  
• Levering gebeurt in bulk: de boeken worden niet apart per klas of per leerjaar verpakt. Voor 

een aantal methodes worden de leerwerkboeken wel als set verkocht, zodat je per leerling 
een pakketje voor die methode ontvangt.  

 
Contact 

Heb je nog vragen?  
 

• Op onze website vind je meer dan waarschijnlijk het antwoord op je vragen in verband met je 
bestelling.  

• We verwijzen ook graag naar onze helpdeskpagina met alle Frequently Asked Questions, waar 
je onder andere een zoekfunctie hebt om je vraag en het antwoord erop makkelijk terug te 
vinden: helpdesk Plantyn. 

• Wil je toch een medewerker contacteren in verband met een specifieke bestelling of levering? 
Contacteer dan onze klantendienst via het aanvraagformulier.  

• We zijn ook telefonisch bereikbaar op 0800 99 084 van maandag tot vrijdag telkens van 9.30 
uur tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Onze klantendienst beantwoordt elke vraag met een 
glimlach. 

 

https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/categories/4413118491025-Jouw-bestelling
https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl?_ga=2.124720649.2050494175.1646639082-630484689.1621408032
https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/requests/new
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