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handleiding
aanmelden op 

boerekreek.webshop.oost-vlaanderen.be

Om gebruik te maken van de webshop dient u zich eenmalig te registreren. 
Als dit gebeurd is kan u zich altijd aanmelden 

met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

• De registratie is pas volledig nadat u op de link geklikt heeft die u per mail zal ontvangen.
• Tip  tijdens de registratie kan u meerdere gezinsleden aan uw account toevoegen, dit is 

handig indien u meerdere kinderen wenst in te schrijven. (zie verder)
• Gebruik bij voorkeur de login van de ouders om aan te melden.
• Iedereen die al een activiteit heeft gevolgd, is in het systeem al bekend en heeft al een 

standaard login.
• Na de eerste keer aanmelden is het aangeraden om je wachtwoord aan te passen en de 

gegevens te controleren bij ‘Mijn profiel’. De volgende keer als u aanmeldt kan u met uw 
gebruikersnaam en nieuw wachtwoord aanmelden.
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voor de eerste keer aanmelden

Heb je al eens een activiteit gevolgd?

Er zijn 2 manieren om aan te melden: met de gebruikersnaam of met e ID

• Gebruikersnaam
 - Heb je bij de eerste aanmelding zelf een gebruikersnaam gekozen? 
  Vul dan deze gebruikersnaam in.
 - Weet je de gebruikersnaam niet meer? 
  Contacteer ons dan op zeger.andries@oost-vlaanderen.be of 09 218 96 76.
• Wachtwoord  
 Vul het eigen gekozen wachtwoord in of stel een nieuw wachtwoord in via de knop 

wachtwoord vergeten. Let op! Is jouw mailadres bij verschillende gezinsleden ingevuld dan zal 
het wachtwoord enkel aangepast zijn bij de hoofdklant. Je kan het nieuwe wachtwoord enkel 
gebruiken in combinatie met de gebruikersnaam van de hoofdklant.

• Klik op aanmelden

 Je kan de gebruikersnaam en wachtwoord later altijd zelf aanpassen (zie verder)
• eID: klik in het tabblad eID op aanmelden volg de instructies
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Heb je nog nooit een activiteit gevolgd?

Als je gegevens bij ons niet bekend zijn, maak je een “nieuwe gebruiker” aan.
Dubbels zijn niet toegestaan.

 

1. Kies een gebruikersnaam en wachtwoord en klik op volgende
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2. Vul alle gegevens in en klik op volgende

3. Vul het rijksregisternummer in.
4. Bekijk de algemene voorwaarden en vink de goedkeuring aan.
5. Klik op registreren.

6. Je krijgt een e-mail van noryply@oost-vlaanderen.be.
  Als je deze mail niet krijgt kijk dan eens in je spam-folder.
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7. Klik op de link om uw login te activeren.

8. Je komt terug op de website en je kan nu met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord 
inloggen.

  Gezinsleden koppelen
  Als je voor de eerste keer inlogt krijg je het volgende scherm en kan je kiezen om 
  gezinsleden te koppelen.
  Je kan dit later ook nog altijd doen bij ‘Mijn profiel’/’Gezinsleden’.
 

  Gekend gezinslid koppelen doe je voor iemand die al een activiteit heeft gedaan  
 en/of al een login heeft.

 

  Nieuw gezinslid toevoegen doe je voor iemand die nog geen activiteit gedaan heeft  
 en nog geen login heeft.
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  Mijn profiel
  Nadat je ingelogd bent kan je bij ‘mijn profiel’ verschillende gegevens opvragen.

  1. Mijn gegevens
  Om je persoonlijke gegevens te wijzigen en de algemene voorwaarden te lezen.
 

  2. Gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen
  Vul een nieuwe gebruikersnaam en/of wachtwoord in en druk op opslaan
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  3. Gezinsleden
  Om de gegevens te wijzigen van gezinsleden en gezinsleden te koppelen (zie p. 5)
 

  4. Historiek en overzichten
  Hier kan je verschillende documenten opvragen
 

  Mijn fiscale attesten
  Om een fiscaal attest te downloaden.
 

  Mijn notificaties
  Als je verjaart krijg je een berichtje.

  Mijn activiteiten
  Om de oproepingsbrief van een activiteit waarvoor je ingeschreven bent te  

 downloaden.
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Inschrijven op boerekreek.webshop.oost-vlaanderen.be

  Het activiteitenaanbod kan je vrijblijvend inkijken.
 

  Je kan via verschillende filters de lijst van activiteiten die zichtbaar zijn verkleinen  
 om het aanbod aan te passen naar jouw eigen wensen.

  Klik op de gewenste filter. Vink de activiteiten die je niet wilt zien uit en klik op  
 ‘zoeken’. Je kan verschillende filters samen instellen.

  Let op! Is er bij 1 van de filters niets aangevinkt dan zullen er geen activiteiten  
 zichtbaar zijn. Wil je alle activiteiten zien. Vink dan alles aan en klik op zoeken.

  Je kan het thema van de activiteit kiezen (sporttak) 

  Je kan de soort van de activiteit kiezen (opvang) 

  Je kan filteren op de activiteit zelf (activiteit) 
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  Je kan activiteiten opzoeken in een bepaalde vakantieperiode of zelf een periode  
 invullen (periode) 

  Je kan activiteiten opzoeken die vallen onder een bepaalde leeftijdscategorie (leeftijd) 

  Je kan de filters verbergen en terug tevoorschijn vragen. 

  Een activiteit selecteren
  Nadat je op zoeken geklikt hebt krijg je een lijst met alle gevraagde activiteiten. 
  Is het een lange lijst dan kan je onderaan de pagina verschillende tabbladen kiezen.
 

  Zoek de juiste activiteit in de lijst en klik op de titel van de activiteit.
 

  Op de fiche van de activiteit kan je alle info vinden
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Hoe inschrijven voor een activiteit?

  1. Klik op inschrijven
 

  Om in te schrijven moet je inloggen.

  2. Selecteer bij elke activiteit de in te schrijven gezinsleden. 
  In deze fase kan je ook nog nieuwe gezinsleden toevoegen.

  3. Bij kinderen kan je eventuele medische info invullen en vink je toelating om  
 foto’s te nemen al dan niet aan of uit.

 

  4.Selecteer de juiste prijsgroep en druk op volgende. Voor de prijsgroep 3 kinderen  
 ten laste en 66% handicap moet je binnen een week een attest van  
 gezinssamenstelling indienen. Dit attest kan je krijgen in de dienst bevolking van de  
 gemeente.
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  5. Verzamel de gewenste activiteit in je winkelmandje.
 

  6. Daarna kan je eventueel verder winkelen en voor andere activiteiten inschrijven. 
  Nadat je alle activiteiten hebt geselecteerd reken je af.
 

  7. Betaal online met bancontact, visa of mastercard. 
  Hou je kaart en kaartlezer bij de hand.

Bevestigingsmail

Nadat de inschrijving voltooid is krijg je in je opgegeven mailbox een bevestigingsmail. Hierin vind 
je de gegevens van de inschrijving, een oproepingsbrief met de afspraken en benodigdheden van de 
activiteit en de medische fiche.

Als je de bevestigingsmail kwijt raakt kan je dit document altijd terugvinden bij 
‘Mijn profiel’/‘Historiek en overzichten’ (zie p. 7)

Als je deze mail niet krijgt kijk dan eens in je spam-folder.

 

 


