Cursusdienst Handleiding
Hoe reserveer ik mijn boeken?

Dag beste Medicaners, op deze pagina vinden jullie stap voor stap
uitgelegd hoe je je boeken kan reserveren op onze cursusdienstwebsite.
Toch nog vragen, stuur een mailtje naar helpdesk-cudi@medica.be

Stap 1: Surf naar medica.cursusdienst.org
Meld je aan met je KU Leuven inlog gegevens.

Stap 2: Bij de eerste keer aanmelden op de site vul je je algemene gegevens in.

Stap 3: Wordt Medica Lid en krijg korting op je cursussen, handboeken,
merchandise etc. Check alle voordelen op onze website.

Stap 4: Schrijf je in voor de juiste richting en klik op “Kies je Vakken”.

Stap 5: Zorg ervoor dat de juiste vakken zijn aangevinkt.
Vervolgens klik je op “Voltooi je inschrijving”

Stap 6: Klik op “Mijn reservaties” in het menu en klik verder op “Cursussen
reserveren”

Stap 7: Je krijgt de catalogus voor jou studierichting en jaar te zien. Vergelijk
zeker even de Ledenprijs met de algemene prijs.
Bij aankoop van een Medica lidkaart van 10 euro krijg je de kortingsprijs.
Duid je boeken aan en reserveer.

Heb je je bedacht en koop je toch graag een lidkaart?

Heb je je bedacht en koop je toch graag een Medica Lidkaart? Klik in het menu
rechtsboven op je naam, zo kom je op je Account pagina en kan je bij het tablad
“Bewerken” je lidmaatschap aanvinken.

Stap 8: Check onder “Mijn reservaties” hier vind je al je reservaties.
Let op: Je reservaties kleuren groen als ze worden toegewezen. Een toewijzing wil
zeggen dat je boek beschikbaar is op de cursusdienst en afgehaald kan worden.

Stap 9: Check onze openingsuren op de website. Kom je boeken ophalen op de
cursusdienst in Doc’s Bar (Brusselsestraat 246).
Wacht niet te lang voor je langs komt, je reservaties vervallen 2 weken na
toewijzing.

Stap 10: Breng zeker je studentenkaart en bankkaart mee. Wij aanvaarden GEEN
CASH.

Geen zin om in de rij te staan op de cursusdienst?
Onze cursusdienst draait 100% op vrijwilligers en ook jij kan een handje komen
helpen. Via “Mijn shiften” kan je je inschrijven om een uurtje te helpen. Na een
shift mag je zonder aan te schuiven je boeken meenemen.

