
Informatie m.b.t. het bestellen van schoolboeken voor 2020-2021  
 
Beste ouders, verzorgers, 

Als ouder van een leerling van het Vespucci College dient u er zelf voor te zorgen dat uw 
zoon/dochter in het bezit komt van de juiste schoolboeken. Hieronder wordt aangegeven 
welke mogelijkheden er zijn. Dit is niet van toepassing voor leerlingen, van wie de 
ouder(s) bij Defensie werken. Voor hen worden de boeken door ons verzorgd. 

Gebruikte boeken: 

U kunt gebruikte boeken aanschaffen op de boekenbeurs van Vespucci op 1 juli 2020 om 
10.00 uur na de rapportuitreiking. Ouders kunnen in het studiehuis hun boeken te koop 
aanbieden. Veel ouders benaderen in veel gevallen op een eerder tijdstip al andere ouders 
met kinderen die in het leerjaar zitten waarvan men de boeken nodig heeft. Gelieve een 
print van de benodigde boekenlijst zelf af te drukken. Het is niet mogelijk de administratie 
hiermee te belasten. Let bij aanschaf op de juiste druk! Het ISBN-nummer geeft ook de 
juiste druk aan. 

Ook is het mogelijk om, indien voorradig, gebruikte boeken op school aan te schaffen (in de 
bibliotheekruimte). Er worden geen boeken aangekocht. Hier kan men in veel gevallen 
eveneens tegen schappelijke prijzen terecht voor woordenboeken, Grote Bosatlas, 
examenbundels, samengevat bundels, rekenmachines en grafische rekenmachines. 
U kunt zich daarvoor wenden tot Dyanne Ustasia, financiële administratie. 

Nieuwe boeken: 

Ouders zijn vrij om hun boeken te bestellen bij een leverancier naar keuze. Voor de procedure 
omtrent bestellen van boeken bij één van de leveranciers, verzoeken wij u contact op te nemen 
met de desbetreffende leverancier. Het Vespucci College bestelt de boeken voor de leerlingen, 
van wie de ouder(s) bij Defensie werken, bij Van Dijk Studieboeken in Nederland.  

U kunt ook bij Van Dijk Studieboeken bestellen. Nadat u de boekenlijst heeft geprint gaat u 
naar de website van Van Dijk Studieboeken. U volgt de aanwijzingen voor een correcte 
bestelling. Ook is het belangrijk dat u de verzending naar Curaçao regelt. Schoolboeken zijn 
vrijgesteld van invoerrechten. Het enige dat u hoeft te betalen bij aankomst van de boeken op 
Curaçao is OB. Afhankelijk van de soort verzending duurt de gemiddelde levertijd 3 à 4 weken. 
U kunt bovendien de boeken in Nederland laten bezorgen als dat beter schikt en door een 
familielid of kennis laten meenemen naar Curaçao. U bespaart dan de OB, maar u heeft wel 
een zware (extra?) koffer. Van Dijk Studieboeken biedt de mogelijkheid om nieuwe of gebruikte 
boeken te bestellen. Via bol.com kunt u ook bestellen. Mensing’s Caminada kan ook uw 
bestelling in opdracht nemen en de levering verzorgen.  

Mocht u nog vragen hebben over de boekenlijst, dan kunt u mailen naar Dyanne Ustasia, 
d.ustasia@vespuccicollege.net.  

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Zuijdgeest 

rector 


