HANDLEIDING AANMAKEN ACCOUNT VRIJE TIJD
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 PASWOORD
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: GEZINSLID TO EVOEGEN
Klik op de knop Gezinslid toevoegen.

Selecteer via de kalender de geboortedatum.

Op basis van de geboortedatum zullen er al dan niet extra velden moeten ingevuld worden.

Voeg nooit leden toe die niet tot je gezin behoren, zoals een vriendje, neefje of buur. Zij dienen
zelf een account aan te maken, dit in kader van fiscale en mutualiteitsattesten.
Na het toevoegen van een gezinslid wordt dit gezinslid zichtbaar in de tabel. Voeg een nieuw
gezinslid toe door opnieuw op de knop Gezinslid toevoegen te klikken. Herhaal dit tot alle
gezinsleden waarvoor je inschrijvingen wenst te doen zijn geregistreerd.

Nadat alle gezinsleden werden toegevoegd klik je op volgende stap om verder te gaan.
STAP 5 TOT EN MET 11 : IBO
Stappen 5 tot en met 11 zijn niet van toepassing. Deze zijn enkel nodig indien de gemeente ook
werkt met online inschrijving voor de buitenschoolse kinderopvang.
STAP 12: ALGEMENE VOORWAARD EN GOEDKEUREN
Keur de algemene voorwaarden en het privacy beleid goed en druk op opslaan om je account te
bevestigen.

Je ontvangt een bevestigingsmail met je gegevens.
GEZINSLEDEN TOEVOEGEN
Indien je na het aanmaken van je account nog extra gezinsleden wil toevoegen kan dit via Gezin –
Nieuw.

INSCHRIJVEN
Ga naar Vrije Tijd – Inschrijven in het menu aan de linkerkant en volg daar de verschillende
stappen.

