Kinderen inschrijven voor activiteiten
We gaan er in deze handleiding van uit dat je reeds een gezinsprofiel hebt aangemaakt en dat
al je gezinsleden zijn ingegeven. Anders volg je de handleiding Registreren gebruiker die je
onder de FAQ kan terug vinden.
Voor je begint met inschrijven neem je best volgende gegevens bij de hand:
 Je login gegevens van reservaties.oud-turnhout.be

1. Surf naar reservaties.oud-turnhout.be

2. Klik rechts boven op inloggen

3. Vul je logingegevens in en klik op aanmelden
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4. Onder activiteiten vind je een overzicht van alle activiteiten die beschikbaar zijn
Als er in het overzicht activiteiten staan waarvoor nog niet ingeschreven kan worden, zie rechts wanneer
deze inschrijvingen starten.
Je krijgt automatisch een overzicht van alle activiteiten van de Jeugd- en Sportdienst. Je kan deze bij
Activiteittype ook filteren (bijvoorbeeld Sportpiekuurtje, Sprikkels, Grabbelpas, enz.)

5. Het inschrijven zelf gebeurt via de knop INSCHRIJVEN
Je kan hier alle kinderen in een keer aan vinken.
In het volgende scherm beslissen we wie we voor welke activiteit inschrijven.
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6. Enkel de activiteiten waarvoor de kinderen in aanmerking komen worden weergegeven.
Vink vooraan de activiteiten aan waarvoor je wenst in te schrijven.
Geef achteraan aan of je een of meerdere kinderen wenst in te schrijven.
Klik tot slot op volgende.
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7. Vervolgens krijg je een overzicht van alle inschrijvingen.
Pas indien nodig betalend contactpersoon aan (vb gescheiden ouders)
Wijzig indien nodig de inschrijvingen nog.
Voeg indien gewenst bijkomen inschrijvingen toe.
Toevoegen aan mandje.
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8. Kijk je inschrijvingen nog eens goed na en klik op bestelling afronden.
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9. Kies de gewenste betaalmethode en rond de bestelling af.
Je krijgt een mail aan met de bevestiging van de inschrijving.
Ter informatie:
 Wanneer je de inschrijving bevestigt, ontvang je onmiddellijk een link om de betaling online in orde te
maken. Wacht niet te lang om deze betaling in orde te maken. Vanaf de tweede dag ontvang je immers
dagelijks een herinnering en vanaf de vijfde dag wordt de inschrijving bij een "niet betaling" automatisch
door het programma geannuleerd.
Vragen of opmerkingen:
 Activiteiten Jeugddienst: jeugd@oud-turnhout.be
 Activiteiten Sportdienst: sport@oud-turnhout.be
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