Knuffelpas en Grabbelpas
Kinderen tussen 3 en 16 jaar kunnen tijdens de zomervakantie
genieten van het gevarieerde aanbod van de Knuffelpas en
Grabbelpas: knutselen, avontuur, sport, ontspanning, actie …
Vanaf maandag 20 mei 2019 (om 9 uur) kan je via de webshop online
inschrijven voor de activiteiten van de Knuffel- en Grabbelpas.
Je hoeft niet meer langs te komen voor een pasje.
Procedure

Procedure
Zo ga je te werk om online in te schrijven via de webshop:

STAP 1: MAAK EEN ACCOUNT AAN
Je moet een account aanmaken voordat je kan inschrijven.
Ga naar de website en kies voor ‘aanmelden als nieuwe gebruiker’. Gegevens ingevuld?
Dan ontvang je een bevestigingsmail. Houd je identiteitskaart bij de hand, we vragen
ondermeer je rijksregisternummer.
Indien je je kind(eren) wil inschrijven voor een activiteit, moet je zijn/haar gegevens ook
toevoegen aan je profiel. Via Mijn profiel > relaties kan je elk gezinslid/kind toevoegen.

STAP 2: INSCHRIJVEN – KIES DE ACTIVITEITEN
Inschrijven kan vanaf maandag 20 mei 2019 om 9 uur. Ofwel maak je eerst een account
aan (zie stap 1), ofwel meld je je aan. Nadien kan je de activiteiten kiezen.

STAP 3: BETALEN

Je koos de activiteiten en komt nu op de betaalpagina terecht. Het is belangrijk om direct
te betalen. Wil je nog niet betalen? Klik dan op ‘annuleren’ (sluit niet gewoon af). Je brengt
de betaling dan later in orde. Weet wel dat je inschrijving op dat moment niet
gereserveerd is. Onder ‘mijn profiel > historiek en overzichten’ vind je de gekozen
activiteiten.
Let op: Schreef je in en betaalde je? Vanaf nu kan er niets meer gewijzigd of terugbetaald
worden. Bekijk dus op voorhand voor welke activiteiten je kind zich wenst in te schrijven.
Enkel op vertoon van een doktersbriefje van het kind, kunnen de activiteiten
terugbetaald worden. Kan je kind toch niet aanwezig zijn? Annuleer de inschrijving dan.
Zo weten we hoeveel kinderen we voor een activiteit mogen verwachten (bijv.
busuitstap).

Contactinformatie
Jeugd
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
 jeugd@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag en avond: op afspraak van 14 tot
19 uur)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag: op afspraak van 14 tot 17 uur)
Alle informatie

Sport
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
 sport@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag en avond: op afspraak van 14 tot
19 uur)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Namiddag: op afspraak van 14 tot 17 uur)
Alle informatie

