Beoordelingsexemplaren
voorwaarden en registreren

Als docent hoger onderwijs kunt u van de boeken in de afdeling onderwijs een gratis
beoordelingsexemplaar aanvragen. In ruil daarvoor verwachten we van u een
beoordeling van het boek. Zo weten we of u het boek zult voorschrijven of niet en
onze uitgevers gaan met uw opmerkingen en suggesties aan de slag om de volgende
titels nog beter te laten aansluiten bij uw cursus/opleiding.

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

U bent werkzaam in het hoger onderwijs (universiteit, hogeschool of CVO).
U bent op onze website geregistreerd als docent.
Het aangevraagde boek is relevant voor uw opleiding.
De aanvraag bestaat uit maximum 4 verschillende titels.
Boeken worden enkel verzonden naar uw privéadres.
U vult achteraf online het beoordelingsformulier in.

Registreren als docent
•
•
•
•

•
•
•

Klik op ‘inloggen’ in de rechterbovenhoek van de site.
Maak een account aan door uw e-mailadres in te voeren
Onder ‘Uw persoonlijke gegevens’ vult u uw naam, wachtwoord, ... in.
Onder ‘Enkel voor docenten’ vult u uw gegevens i.v.m. school,
opleiding, departement... in. Deze gegevens maken dat u als docent
geregistreerd bent.1
De velden onder ‘Uw bedrijfsgegevens’ kunt u blanco laten.
Klik op ‘registreren’.
Voer onder ‘Mijn adressen’ uw privéadres in. Naar dat adres sturen wij
de beoordelingsexemplaren op.

Beoordelingsexemplaar aanvragen? Lees hier hoe dat gaat

Vragen?

Contacteer Leen Swinnen
leen.swinnen@epo.be
tel 0497 06 50 99

1

Uw persoonlijke gegevens worden bijgehouden in een bestand conform de wet van 18 december 1992 op de
bescherming van de privacy. Ze worden op geen enkele manier aan derden doorgegeven. We respecteren uw
privacy en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Via mail houden we u op de hoogte
van nieuwe uitgaven die interessant kunnen zijn voor de cursus(sen) die u geeft. U kunt uw gegevens zelf
aanpassen. Wenst u ze te laten schrappen, neem dan contact op met Leen Swinnen.

