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.

Om een activiteit te boeken, druk je bovenaan op activiteiten.

Nu krijg je de hele lijst met activiteiten te zien.
Hier zoek je je gewenste activiteit. Let op, er zijn soms meerdere pagina’s. Dit krijg je te zien als je op
de 2 of 3 drukt onderaan.
Als je je gewenste activiteit hebt gevonden, druk je erop.
Nu krijg je meer informatie over de gekozen activiteit.
Druk vervolgens op REGISTREREN

Bij ‘Gebruikersnaam’ vul je je
gekozen naam in
Bij ‘Wachtwoord’ vul je je bijhorende
wachtwoord in.
Dan druk je op ‘Aanmelden’.

Om activiteiten in te schrijven, vink je onderaan je naam aan

en druk

Selecteer je juiste prijsgroep

en druk

Onderaan verschijnt er een ruimte voor opmerkingen.
Als je een keuze hebt gemaakt druk je telkens op

Om de bestelling af te ronden druk je op

Dan krijg je de pagina van je bestellingen te zien. Om voor je activiteiten in te schrijven druk je op

Vervolgens kan je controleren of je informatie nog klopt. Dan druk je op

Om verder te gaan naar de betaling druk op

Je krijgt volgende 3 betalingsmogelijkheden.
Om te kiezen druk je op de gewenste afbeelding.
Dan krijg je volgend scherm en kies je voor Betalen met uw bankcontactkaart.

Je vult hier de naam van de kaarthouder, het kaartnummer en de vervaldatum in. Dit vindt u op uw
bankkaart.
Vervolgens druk je op

Daarna krijg je volgend scherm waarbij je de stappen volgt die staan aangeduid:

Voeg de code in die op uw kaartlezer staat en nadien op
En dan bevestig je je betaling.
Je bent correct ingeschreven, je krijgt een bevestiging in je mailbox.
Of je kan je inschrijvingen controleren bij mijn profiel.

Ga op mijn profiel staan en klik op “HISTORIEK EN OVERZICHTEN”

Klik op v en selecteer MIJN ACTIVITEITEN
Je krijgt een overzicht van al je activiteiten.

