HANDLEIDING INSCHRIJVEN JEUGDAANBOD DILBEEK
EEN ACCOUNT AANMAKEN
EEN NIEUWE GEZINSACC OUNT
Ga naar https://dilbeek.ticketgang.eu om een account aan te maken.
Klik op ‘Registreer als gezin’.

STAP 1: LOGIN EN PAS WOORD
Kies een loginnaam en paswoord.

Klik op opslaan om verder te gaan.

STAP 2: CONTACTGEGEVENS VAN DE BELASTINGSPLICHTIGE OUDER
Vul de gegevens in van de belastingplichtige ouder. Deze gegevens zullen gebruikt worden om later
het fiscaal attest op te maken.

Klik op opslaan om verder te gaan.
STAP 3: CONTACTGEGEVENS VOOR NOODGEVALLEN
Vul de gegevens in van de persoon die gecontacteerd moet worden bij een noodgeval.

Klik op opslaan om verder te gaan.
STAP 4, 5, 6 EN 7: I BO

Stappen 4, 5, 6 en 7 zijn niet van toepassing. Deze zijn enkel nodig indien de gemeente ook werkt
met online inschrijving voor de buitenschoolse kinderopvang.

STAP 8: ALGEMENE VOORWAARD EN GOEDKEUREN
Keur de algemene voorwaarden goed en druk op opslaan om je account te bevestigen.

Je ontvangt een bevestigingsmail met je gegevens.
KINDEREN TOEVOEGEN
Na het aanmaken van je account kom je op volgend scherm:

Nu kunnen we de kinderen toevoegen aan de gezinsaccount. Klik rechts op ‘nieuw’ om een nieuw
kind toe te voegen.

Vul alle nodige gegevens aan en klik op opslaan om het kind toe te voegen aan de account.
Herhaal deze stap tot alle kinderen werden toegevoegd aan de account.

EEN RESERVATIE MAKEN
EVENEMENT SELECTEREN
Nadat de kinderen werden toegevoegd aan de account kan je ze inschrijven voor de activiteiten van
het jeugdaanbod.
Ga naar het tabblad Jeugdaanbod. Daar krijg je een overzicht te zien van de activiteiten waarvoor
men kan inschrijven.

Klik op de groene knop ‘Koop’ om in te schrijven voor dit evenement.
DATA SELECTEREN
Selecteer via de kalender per kind voor welke dagen je deze wil inschrijven. Blauwe dagen zijn
beschikbaar, indien je een dag selecteer wordt deze rood, in verwerking.

Indien het om een gegroepeerd evenement gaat moet je ook nog steeds het blokje met de week
aanklikken zodat deze rood kleurt.

Klik op opslaan om te bevestigen.
OPVOLGVRAGEN
Bij het evenement kunnen extra vragen gesteld worden door de gemeente. Deze kan je hier
beantwoorden.

Klik op opslaan om verder te gaan.
BEVESTIGING
Je krijgt nu een overzicht van de gekozen inschrijving. Je hebt hierbij 2 opties.

Je kan via de knop ‘inschrijvingen toevoegen’ je kinderen eveneens inschrijven voor nog een andere
activiteit. Je doorloopt daarbij dezelfde stappen als hierboven beschreven.
Indien je terug op het overzicht scherm komt staan nu beide inschrijvingen in de lijst.
Als je alle inschrijvingen hebt toegevoegd kan je overgaan tot de online betaling via de knop
‘Betaal’.
Je wordt nu doorgeschakeld naar de betaalpagina van Ingenico, waar je de online betaling kan
volbrengen.

Indien je de betaling toch wil annuleren gebruik dan in geen geval de back-knop van de
browser, maar gebruik het knopje annuleren onderaan de betaalpagina.
Indien je de betaling niet via de knop annuleren afbreekt zal uw bestelling voor 20 minuten
geblokkeerd worden. Het systeem wacht dan op de betaling.
Dit kan u zien doordat bij het aanmaken van een nieuwe reservatie de dagen nog in het rood staan
aangeduid.

Na 20 minuten zullen uw plaatsen terug worden vrijgegeven en kan u opnieuw inschrijven.
INSCHRIJVINGSLIJST
Indien u de betaling correct heeft uitgevoerd zal u een e-mail ontvangen met de inschrijvingslijst
per kind. U kan deze lijst tevens ook terugvinden in uw gezinsaccount onder het tabblad Gezin –
kind selecteren – Inschrijvingslijst. Indien er niets gebeurd als u op de knop drukt dan is
waarschijnlijk de pop-up blokker nog actief. Deze kan u uitschakelen bij de instellingen van uw
internetbrowser.

