Tiny bestelt haar boeken
Welkom bij handleiding “ hoe bestel ik mijn boeken”. Na deze korte maar zeer duidelijke
handleiding behoren jullie niet meer tot de cudidummies 2.0 maar tot echte experts in het
nooit meer foute bestellingen plaatsen!!!
Volg dit kort en met foto ondersteund stappenproces voor een succesolle registratie en
reservatie bij de cudi van Farmaceutica.
Veel succes!!
Stap 1. Meld je aan met je KU Leuven-Login.

Stap 2. Is dit je eerste keer? Dan moet je even de tijd nemen om wat algemene gegevens in te
vullen.

Stap 3. Vergeet zeker niet onderaan je lidmaatschap aan te duiden! Anders kan je geen boeken
bestellen! Aanvaard ook de voorwaarden van de cursusdienst (natuurlijk pas nadat je deze hebt
gelezen) en druk op ‘Schrijf in’.

Stap 4. Schrijf je in voor de juiste richting en het juiste jaar. Klik hierna door naar ‘Kies je vakken’.
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Stap 5. Zorg ervoor dat de juiste vakken aangevinkt zijn, deze kan je achteraf wel nog aanpassen, en
klik op ‘Voltooi je inschrijving’.

Stap 6. Om effectief je cursussen te reserveren klik op ‘Mijn reservaties’ in het menu. Klik verder
naar ‘Cursussen reserveren’.

Stap 7. Selecteer de artikels, die je wilt hebben, en klik dan onderaan op ‘Reserveer’.
Stap 8. Onder ‘Mijn Reservaties’ kan je steeds de door jou gereserveerde boeken terugvinden. Als
deze groen zijn, en dus toegewezen, kan je ze komen ophalen in de onze cursusdienst.
Stap 9. Kom je boeken afhalen op Gasthuisberg onder het centraal auditorium, de openingsuren
vind je terug op de website. Kom zeker op tijd want de reservaties van je boeken vervallen twee
weken na toewijzing en kunnen zo verkocht worden aan andere studenten!
Stap 10. Wanneer je aankomt, geef je eerst je studentennummer in op de laptop die buiten zal
staan. Kom dan door naar de cursusdienst, waar je nog je boeken kan betalen (dit kan ENKEL met
bankkaart of Payconiq, wij aanvaarden GEEN CASH).

