HANDLEIDING AANMAKEN ACCOUNT

EEN NIEUWE
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GEZINSACCOUNT
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om een account aan te maken
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Ktik op 'Aanmetden I Registeren'.
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Een pop-up verschijnt. Ktik op de link 'hier een gezinsaccount registreren' om een account aan te
maken.
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Aanmelderr
Login naam

*

Vul uw login of emall adres

i¡r

Paswoord *

@

Paswoord vergeten?

Nog gecn accouüt?
Als ü ñog geen logfn en paswoord heeft.
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LOGIN EN

PASWOORD
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Kies een toginnaam en paswoord.
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Ktik op Bevestig om verder te gaan.
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CONTACTGEGEVENS VAN DE BELASTINGSPLICI-ITIGE OUDER
Vut de gegevens in van de belastingptichtige ouder. Deze gegevens zutlen gebruikt worden om later
het fiscaal attest op te maken.
Vu[ tevens ook de gegevens van de huisarts in.
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Ktik op volgende stap om verder te gaan.
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Ktik op het btokje toevoegen gezinstid om een gezinslid toe te voegen.
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Âanmaken vðn eeft gezinsacc$unt * Toevoegen gez¡ilslld
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verschijnt. Vut atte gegevens in. Afhankelijk van de geboortedatum zutten er extra
velden moeten ingevutd worden.
Een invulscherm
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Kies

Gebruik afbeelding

'

Kies

tlèeft ôffergieðn ¡
kies

Aðndðchtsfunten

tot je gezin behoren, zoats een vriendje, neefje of buur. Zij dienen
zetf een account aan te maken, dit in kader van fiscate en mutuatiteitsattesten.
Voeg nooit leden toe die niet

Na het toevoegen van een gezinslid wordt dit gezinslid zichtbaar op het scherm ats een extra btokje.
Voeg een nieuw gezinstid toe door opnieuw op het btokje toevoegen gezinslid te ktikken. Herhaal dit

tot atte gezinsteden waaryoor je inschrijvingen wenst te doen zijn geregistreerd.

Aannraken viln een gezïns:¡ccount - Toevoegen g€z¡nsl¡d
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Nadat atte gezinsleden werden toegevoegd ktik je op votgende stap om verder te gaan.

AFHALEN KINDEREN
Ktik op de afbeetding afhaten kinderen om een contactpersoon toe te voegen die het kind mag
komen ophaten en die gecontacteerd mag worden in noodgevalten.
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verwôntschap *
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elefoon *

Kies

Näôm

Mag kind aflralen

Elenä Maçãllon

Ja

*

Ie contacteren in nood
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Vut het formulier in en klik op opstaan. Van zodra atle personen zijn toegevoegd ktikt u op votgende
stap om verder te gaan.
VERLATEN OPVANG

lndien uw kind de opvang mag verlaten (voor bijvoorbeetd zwemles of muziekschoot) kan u dit hier
aangeven. Ktik op de afbeetding vertaten opvang toevoegen om een opvangmoment toe te voegen.
Bepaat voor wetk kind u het moment wil toevoegen, wanneer en hoe taat en waar het kind naartoe
gaat.
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opmerk¡ng

Ktik op opslaan om het moment op te staan. U kan meerdere momenten toevoegen voor
verschittende kinderen. Ktik op volgende stap om verder te gaan.
GEGEVENS OUDER( s)

Vul de gegevens van de ouder(s) verder aan.

o

Aannrake¡r v¿rn een gezinsaccount - Gegêvens order(s)
l.ype gezi¡l *

Aantal kindere¡l *

Kles
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Gegevens ouder
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Annelies

Verbraeken

Ëmail

Riiksregisternurnmer

testgezin4@ticketgang. be
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Beroep *
K¡es

I'elefocnnu¡nnrer lrij werkgever

Naarn werkgever

Ik welrs de fa(uur te ontvänge¡r
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Keur de atgemene voorwaarden en het privacy beteid goed en druk op bevestig
Aðomãken van een gezinsac@{nt - Ât9€m6nê Vooruããrden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN'T ticketgangetie

Artikel 1: Inrichtende mächt
Het gemeåntabestuur vañ tlcketgang r¡cht êen cemèentel[ke Spe€lpleinwerklñg (Speelple¡n Grcbb€ltje), een Buitenschæfse Klnderopvang (BKO) en Sportweken
in. Het coll€ge vðn burgemeesler en schepen€n tCBs) is bevoêgd voor hêt dageluks bêstuut
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Je ontvangt een bevestigingsmaiI met

je

gegevens en wordt doorgeteid naar

je gezinsaccount.

