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Kies de faculteit waarvan je de catalogus van studie dictaten wilt 
inzien 

Bestellen van Studie dictaten

Log vervolgens in met de gegevens 
van Surfconext
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Bij een ELECTRONISCHE betaling: wacht tot je terug keert naar het bestelsysteem voor een 
juiste orderverwerking 

Lees het welkomscherm aandachtig door.
Je kunt beginnen met bestellen. 

Als je op de knop begin met bestel-
len drukt, worden alle studie dicta-
ten van de opleiding getooond
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Door in het keuze menu aan de linker kant te klikken, kun je spe-
cifieker zoeken waar je naar op zoek bent.

Nu verschijnen alleen die studie 
dictaten die betrekking hebben op je 
gemaakte keuze
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Bestellen kan op twee manieren:

1.  klik op het artikelnummer. Vervolgens worden de specificaties 
van het aangeklikte artikelnummer getoond. Door op voeg toe 
te kliken wordt het artikel in de winkelwagen geplaatst.

2.  of klik op het winkelwagen icoon rechts van de omschrijving 
om het artikel direct in de winkelwagen te plaatsen

Als je op een van de manieren een be-
stelling hebt gedaan wordt het aantal 
artikelen getoond in de winkelwa-
gen.
Door te klikken in ga verder kom je in 
het scherm van de winkelwagen.
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Het aantal artikelen in de winkelwagen kun je met het + (plus) 
teken in de bestelregel verhogen of verlagen.

Door in de bestelregel op het prul-
lenmand icoon te klikken kan een 
regel uit de bestelling verwijderd 
worden



6

Na het klikken op “PLAATS BESTELLING” kan aangegeven wor-
den of de bestelling moet worden opgestuurd naar het vermelde 
adres of dat de bestelling afgehaald wordt bij het uitgifte punt 
van de RU
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Na het Akkoord gaan met de Algemene voorwaarden, kan wor-
den gekozen ofde bestelling contant of electronisch wordt 
voldaan.
Na het Akkoord gaan met de Algemene voorwaarden, kan wor-
den gekozen of de bestelling contant of electronisch wordt 
voldaan.
Kies je voor betalen met credit card dan wordt de kaart di-
rect belast met het aankoopbedrag zodra je de order beves-
tigd hebt. 

Wordt gekozen om de bestelling 
online te betalen volgt het scherm 
van de betalings provider met  
verschillende betaal methodes. 
Hierbij een voorbeeld:
Het betaalscherm van IDeal.

Na betaling wordt je order in pro-
ductie genomen.
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Contante of pinbetaling aan de balie.
Na betaling wordt je order in productie genomen.

Bedankt voor je bestelling op RU Bestel. 
Als er vragen zijn, neem contact op met de Dictatencentrale in de Post & Printshop. 

We wensenje een fijne dag. 


