Webshop
Informatie voor studenten

1. Inloggen
Als student afstandsonderwijs kan je via onze webshop (www.vives.be/webshop) studiemateriaal
aankopen. Je kan zowel handboeken als cursussen online aankopen. Om toegang te krijgen tot de
webshop log je in met je r-nummer en je wachtwoord. We raden om Google Chrome te gebruiken als
webbrowser en je bestelling te plaatsen via een vaste computer of laptop (en dus niet via een
smartphone of tablet).
Ben je nieuw bij VIVES? Na inschrijving kan het 1 à 2 dagen duren vooraleer je toegang hebt tot de
webshop.

2. Overzicht studiemateriaal
Nadat je bent ingelogd, krijg je een overzicht van het studiemateriaal van de opleiding die je volgt.
-

Heb je je ISP (= individueel studieprogramma) reeds samengesteld, dan zie je enkel het
studiemateriaal van jouw traject.

-

Moet je je studieprogramma nog samenstellen, dan zie je voorlopig alle studiemateriaal van
je opleiding. Koop enkel het studiemateriaal dat je dit academiejaar nodig hebt. Om zeker te
zijn dat je het juiste studiemateriaal aankoopt, raadpleeg je best op voorhand de studiewijzer
of ECTS-fiche (ECTS = European Credit Transfer System) van elk opleidingsonderdeel via
www.vives.be/onderwijsaanbod.

-

Wens je studiemateriaal aan te kopen voor een opleidingsonderdeel dat niet op je ISP staat?
In de webshop kan je links bovenaan zoeken op OLA-code (OLA = onderwijsleeractiviteit). Via
www.vives.be/onderwijsaanbod kan je de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel
raadplegen. Bij elk opleidingsonderdeel vind je de onderliggende onderwijsleeractiviteiten.
Hier kan je ook de OLA-code vinden (in onderstaand voorbeeld is dit V5I320).
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-

Ben je ingeschreven voor een creditcontract? Dan zie je pas je studiemateriaal nadat je
creditcontract is goedgekeurd.

3. Bestelling
Via de webshop kan je selecteren welk studiemateriaal je wenst aan te kopen. Bij de aankoop van
cursussen kan je kiezen tussen een digitale of een geprinte versie. Bestel je de geprinte versie, dan
krijg je automatisch toegang tot de digitale cursus.
Koop enkel het studiemateriaal voor de opleidingsonderdelen die je dit jaar volgt. Aangekochte
cursussen kunnen niet worden geretourneerd.
Handboeken en geprinte cursussen kan je thuis laten leveren (leveringskosten België: 3.75 euro,
Nederland: 6.25 euro) of afhalen in een Standaard Boekhandel bij jou in de buurt (gratis).

4. Betaling
De betaling van het studiemateriaal gebeurt online (met kredietkaart of bankkaart). Opgelet: sluit na
betaling het betalingsvenster niet af. Je wordt automatisch teruggestuurd naar onze webshop. Bij
vroegtijdige afsluiting zal je bestelling niet correct worden verwerkt.
Zodra je betaling geregistreerd is, ontvang je een bevestigingsmail en krijg je toegang tot het digitale
cursusmateriaal. Op de startpagina van de webshop kan je dan de aangekochte cursus(sen)
downloaden.
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Je kan via de webshop ook zelf een betalingsbewijs afdrukken indien je dit wenst (via de knop “mijn
bestellingen” rechts bovenaan).

5. Levering
Heb je gekozen voor thuislevering of afhaling? Dan kan je online de status van je bestelling verder
opvolgen (via “mijn bestellingen”).

We proberen je bestelling binnen de 5 werkdagen te leveren (bij jou thuis of in een Standaard
Boekhandel naar keuze), voor een aantal handboeken is er een langere leveringstermijn mogelijk. Je
ontvangt een mail zodra (een deel van) je bestelling is verstuurd naar je leveringsadres of afhaalpunt.
Heb je gekozen om je bestelling af te halen in een Standaard Boekhandel? Raadpleeg dan eerst de
openingsuren van je afhaalpunt via onze webshop.

6. Vragen of problemen
Heb je vragen of problemen, neem dan contact op met onze helpdesk via www.vives.be/servicedesk.
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