Als je snel en eenvoudig wil inschrijven voor een activiteit, ga je naar de website van de gemeente

www.brasschaat.be

vervolgens naar VRIJE

TIJD en dan naar WEBSHOP.

Hier moet je eerst een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

Dat kan je hier

Vervolgens krijg je het volgende scherm.

Als je nog niet geregistreerd bent als online
gebruiker, druk je op ‘Aanmelden als nieuwe
gebruiker’.

Dan krijg je dit te zien:

Bij ‘Soort gebruiker’ kies je ‘als individu’
en druk je op het bolletje voor deze keuze.

Bij ‘aanmeldgegevens’ schrijf je bij
‘Gebruikersnaam’ je eigen naam. Let wel op
dat je de spatie tussen je voor- en achternaam
vervangt door een .
voorbeeld koen.janssen
Bij ‘wachtwoord’ schrijf je een woord of letteren/of cijfercombinatie van minstens 6 tekens.
Dit herhaal je bij ‘Herhaal wachtwoord’
vb. janssen*1941

Vervolgens druk je op

Dit is het volgende scherm. Hier vul je elk vakje met de bijhorende informatie in.

Bij ‘Geboortedatum’ vul je de datum als volgt in
dd-mm-jjjj. 21-05-1950

Als je alles hebt ingevuld, druk je op

Om verder te gaan moet je op het vierkantje drukken.
Om de algemene voorwaarden te lezen druk je op de rode tekst.
Na het lezen van de Algemene voorwaarden druk je ophet kruisje om deze pagina te sluiten.

Nu ben je terug op de vorige pagina en druk je op

Gefeliciteerd, je bent nu geregistreerd!

Nu kan je je opnieuw aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord

Na het aanmelden kom je op het volgende scherm en kan je gezinsleden toevoegen. Klik

Je krijgt dit scherm

Vervolgens klik je op

Nu kan je hier alle gegevens van het gezinslid toevoegen.
Het e-mailadres en telefoon/gsm van je eigen profiel staan automatisch ingevuld.

Bij Gebruikersnaam zet je een
NIEUWE gebruikersnaam : vb.
voornaam.achternaam van het
nieuwe gezinslid
Nieuw wachtwoord en bevestig
MOET je NIET invullen!

Als alle gegevens ingevoerd zijn klik je op
Je komt op volgende pagina en ziet het toegevoegde gezinslid staan.

Hier kan je later nog gegevens
aanpassen

Als je nog een gezinslid wil toevoegen klik dan opnieuw op lid toevoegen en herhaal de procedure.
Anders kan je starten met inschrijven voor de activiteiten.

