
HANDLEIDING AANMAKEN ACCOUNT
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EEN NIEUWE GEZINSACCOUNT

Ga naar lrl'rps://h.ibbr:r..!<.l,ic.kr.l,qanÊ.eu om een account aan te maken

Ktik op 'Aanmelden I Registreren'.
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Een pop-up verschijnt. Ktik op de tink 'hier een gezinsaccount registreren' om een account aan te
maken.

Aarrmelden

Login naam I

Vul uw login of emai{ adres irt

a

Paslrroord *

Paswóórd verqeteB?

Nog geen 6ccount?

Als u nog geen login en paswoord heeft,
kan je'hier een gezinsaccount registreren. '

, 
LOGIN,,EN.PASWOOR! ' 

':-., ..,, : i

Kies een loginnaam en paswoord.
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Ktik op Bevestig om verder te gaan.

Vut de gegevens in van de betastingptichtige ouder. Deze gegevens zutten gebruikt worden om tater
het fiscaa[ attest op te maken.

Vut tevens ook de gegevens van de huisarts in.
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Ktik op volgende stap om verder te gaan.

Ktik op het btokje toevoegen gezinstid om een gezinstid toe te voegen.



Àannraken van een gezinsaccasnt - Toevoegen gezinslid
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Een invutscherm verschijnt. Vut atte gegevens in. Afhanketijk van de geboortedatum zutten er extra
vetden moeten ingevutd worden.

Voor een votwassene:

vooÍnaam t fàmílienaam *

GeboortedaturÍ *

Rilksrêglíernumme. LJitpag

woont in ds gemeente di€ de actÍvlteit€n oÍgatrirert" t
Kies

G€bruik aÍb€eldins I
Ki€s

tleeÍt allergieên *

lfies

Àanddchispurlten

Voor een kind:



Voornaam * Fanrilienaam *

Geboortedatum *

Riiksregisternumnrer Uitpas

Enre! ciiíe$ in tè gêven zatdër prftl oi str*ep;e I

woont in de gemeente die de activiteiten orqaniseert. *

Kies

Gebruik afbeelding x

Kies

NógÊn fo'.:r's vën uw geiaslid Februilt werden in ilubi!Ëiíès vdÈ ée geftt*ntÊ?

Heêft allergieën *

Kies

Aandaclrtspunten

Wenst rr gehruik te maken van de brrítenschool-se kinderopvang? * School *

Kies

Mag zelístandig naar lraís

Kies

Kan zwemmen

Kies

Gaat naar schocl ín de gemeente die de activiteiten organiseert

Kies

Voeg nooit leden toe die niet tot je gezin behoren, zoats een vriendje, neefje of buur. Zij dienen

zelf een account aan te maken, dit in kader van fiscate en mutuatiteitsattesten.

Na het toevoegen van een gezinstid wordt dit gezinstid zichtbaar op het scherm ats een extra btokje.
Voeg een nieuw gezinstid toe door opnieuw op het btokje toevoegen gezinstid te ktikken. Herhaal dit
tot atte gezinsteden waaryoor je inschrijvingen wenst te doen zijn geregistreerd.



Àanrnaken van een gezinsaccaunt - Toevoegen gezinslid

[-egende

fi Ëebaortedatum S tn de gemeente dï ie allergisch
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Nadat alte gezinsleden werden toegevoegd ktik je op votgende stap om verder te gaan.

Ktik op de afbeelding afhaten kinderen om een contactpersoon toe te voegen die het kind mag

komen ophaten en die gecontacteerd mag worden in noodgevalten.

VoorÍtàam ! Fanrílienaam {

VeruJàntschsp * Teleíootr r

Kies

Naan
Elena Màgal!on

Mag kiod aÍhóler) * .l 
e corrta{eren ir nood t

la

Vut het formutier in en ktik op opslaan. Van zodra atte personen zijn toegevoegd ktikt u op votgende

stap om verder te gaan.

VERLATEN OPVANG

(ENKEL VAN TOEPASSI:NG INDIEN JE AANGEGEVEN HEBT BIJ DE KINDEREN GEBRUIK TE WILLEN MAKEN VAN

DE BUTTENSCHOOLSE OPVANG)

lndien uw kind de opvang mag vertaten (voor bijvoorbeetd zwemtes of muziekschool) kan u dit hier
aangeven. Ktik op de afbeetding verlaten opvang toevoegen om een opvangmoment toe te voegen.
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Bepaa[ voor wetk kind u het moment wil toevoegen, wanneer en hoe laat en waar het kind naartoe
gaat.

voor Kind I
ElÊna Maqallon

l)ag: * v€rlaat de opvan$ om t wordt vemacht om *

Maandag o o

6aat ilaar * opmerking

Ktik op opstaan om het moment op te staan. U kan meerdere momenten toevoegen voor
verschittende kinderen. Ktik op votgende stap om verder te gaan.

GEGEVENS OUDER(S)

(ENKEL VAN TOEPASSING INDIEN JE AANGEGEVEN HEBT BIJ DE KINDEREN GEBRUIK TE WILLEN MAKEN VAN

DE BUITENSCHOOLSE OPVANG)

Vu[ de gegevens van de ouder(s) verder aan.

Aanmaken van een gezinsaccount - Geg€vens ouder(s)

Type gezín * Àantal kindererr *

Kies

Gegevêns Ouder 1

Voornaam *

Annelies

Familienaam *

Verbraeken

Fmail

testgezín4@tick€tgang. be

Rijksregisternuntmer

TeleÍoon

015699700

Gstrr nurnnler

Beroep *

Kies

Naanr werkgever Telefoonrrumrner bij werkgever

Ik welrs de íactuur te ontvóÍrgen

Kies

RDEN GOEDKEUREN

Keur de algemene voorwaarden en het privacy beteid goed en druk op bevestig.

I



Aarmar(er van en gêzinsaccount - Algem€íe Voqrwàarden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN'T ticKetgangetje

Artikel 1: Inrichtende macht
Het gêmeentebestuur van tlckelgang rlcht een Gemeenteilke Speelpleinwerking (Speelpleln Grcbb€ltje), een gulten$hoolse Kinderopvàng (EKO) en Sportweken
in. Het college van buÍgercester en schepenen (cBS) ls bêvoegd voor het dag€lUks àestuur,

[ * ga akkorrl met de Atcc$encJ@ronffde eo het ÉÍivj!Í.y-lEtsid

[j uijn pcr*rtro.xcwns mogc6 ocbruikt erorden nret hea 69 op coilsuqdícrtie ds (;mre.6le lcsi,

r!lrd'* EEE$ li írí{ii$3;ji*d::-rir4aÊCis}iíald

Je ontvangt een bevestigingsmail met je gegevens en wordt doorgeteid naar je gezinsaccount.

Afprinten van de schrifteliike overeenkomst

Login op je account

Ga naar < gezin > en selecteer een kind= oranje balk

Rechtsboven ta bblad" schrift elijke overeenkomst,' aa nklikken.

De schriftelijke overeenkomst wordt gedownload, deze openen, afdrukken, ondertekenen en mailen
naar het emailadres íbo.lkids@lubbeek.be

Je account wordt geactiveerd, de badge afgeprint en je krijgt een bevestigingsmail gestuurd als alles
in orde is.


