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Beste student(e), 
 
In deze brief vind je alles wat je moet weten over de aanschaf van je studietitels voor het studiejaar  
2018-2019.  
 
Je studieboeken van de officiële opleidingslijst 
Athenaeum biedt studenten van alle jaarlagen en varianten de mogelijkheid om al vanaf 5 juli hun 
studieboeken te bestellen van de officiële, door de opleiding goedgekeurde, boekenlijst. 
JE BENT ER DUS ALTIJD ZEKER VAN DAT JE DE JUISTE BOEKEN IN DE JUISTE EDITIE AANSCHAFT 
 
Vanaf 5 juli te bestellen 
HvA en Athenaeum werken nauw samen om de officiële literatuurlijsten voor het 1ste en 2de blok 
uiterlijk 5 juli online aan te bieden via www.athenaeum.nl/studieboeken/hogeschool. Bestel op tijd en 
voorkom dat je tegen het einde van je vakantie nog op boeken moet wachten. Als je vóór 13 augustus 
bestelt, zorgen wij dat je alle leverbare boeken voor aanvang van het studiejaar in bezit hebt. 
BESTEL DAAROM OP TIJD 
 
Bestelprocedure 
Je bestelt je boekenpakket door te kiezen voor: 

(1) je faculteit, opleiding, jaar en blokken 
(2) je boeken te selecteren 
(3) af te rekenen (met iDeal of creditcard) 

IN DRIE EENVOUDIGE STAPPEN BESTEL JE DE VERPLICHTE BOEKEN VOOR DE EERSTE TWEE BLOKKEN 
 
Bezorging 
Omdat je het liefst in één keer je hele pakket ontvangt, wachten we met verzenden tot het zo 
compleet mogelijk is. Maar als een boek even niet leverbaar is, laten we je natuurlijk niet wachten op 
je pakket en sturen we je later beschikbaar gekomen titels na. 
ZO HEB JE AL JE LEVERBARE TITELS IN HUIS ALS JE LESSEN BEGINNEN 
 
Vragen 
Als je vragen hebt over je lijst, of als je per ongeluk boeken hebt besteld die je niet nodig blijkt te 
hebben, kun je altijd terecht bij onze studieboekenhelpdesk. Vóór levering kun je altijd je bestelling of 
een deel daarvan annuleren en teruggestort krijgen, na levering heb je tot 1 oktober om teveel 
bestelde boeken terug te bezorgen. 
JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN DAT JE BLIJFT ZITTEN MET TEVEEL BESTELDE BOEKEN 
 
Korting! 
Nederlandse boeken hebben een wettelijk vastgestelde prijs. Bij gelijktijdige aanschaf van minimaal 
twee voorgeschreven studietitels krijg je op al je studieboekenbestellingen automatisch de maximale 
wettelijk toegestane studieboekenkorting. Bovendien kom je als student in aanmerking voor 10% 
korting op al onze buitenlandse boeken, of het nu studieboeken zijn of boeken voor je vrije tijd. Vraag 
je kortingspas aan op www.athenaeum.nl/studieboeken/hogeschool. 
 
Tot ziens bij Athenaeum Boekhandel! 
 
Athenaeum Boekhandel Studieboeken 
Boekenlijsten: www.athenaeum.nl/studieboeken/hogeschool 
Informatie: 020 530 17 47 | helpdesk@athenaeum.nl 
FB & Twitter: twitter.com/abstudie | tiny.cc/AB-Facebook 


