HANDLEIDING AANMAKEN GEZINSACCOUNT ENKEL VOOR
JEUGD- OF SPORTACTIVITEITEN
Heb je al een gezinsaccount voor inschrijvingen bij IBO Peter Pan? Maak dan gebruik van dit account
om ook in te schrijven voor activiteiten van de jeugd- en sportdienst.
Heb je nog GEEN gezinsaccount? Volg deze handleiding en maak een account aan.

Ga naar www.as.be en klik helemaal bovenaan op tickets & inschrijvingen:

Kies vervolgens “jeugd- en sportaanbod” en klik onderaan op de knop:

Klik vervolgens op registreer als gezin

Lees vanaf nu ook alle tekst in de gele ruimte goed na. Ze helpt je om je account aan te maken.
Kies een loginnaam en een wachtwoord en vul ze in in de daarvoor voorziene velden. Vergeet de
code niet in te vullen. Klik op opslaan.

Hier moeten de contactgegevens van de belastingplichtige ouder ingegeven worden. Dit is van
belang voor het opmaken van het fiscale attest. Vul alle velden zo nauwkeurig mogelijk in en klik op
opslaan!

Op deze pagina moeten de gegevens voor een noodgeval en de gegevens van de huisdokter ingevuld
worden. Klik vervolgens op opslaan.

Vervolgens moet je kiezen of je al dan niet gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang
Peter Pan, Zij hebben immers meer informatie nodig om wettelijk in orde te zijn. In deze handleiding
gaan we ervanuit dat je geen gebruik gaat maken van IBO Peter Pan. Zorg dus dat er NEEN staat. Wil
je achteraf je gezinsaccount aanpassen zodat je ook gebruik kan maken van IBO Peter Pan, dan kan je
die gegevens gewoon toevoegen!

Om verder te gaan moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Vink het vakje aan en klik
op opslaan.

Je account is nu aangemaakt. We zitten nu in het tabblad “gezin”.
Het toevoegen van je kinderen is nu de laatste stap. Door op “nieuw” te klikken kan je één voor één
je kinderen toevoegen. Vul de gegevens zo nauwkeurig mogelijk in en klik op opslaan.

Als je je kind(eren) hebt toegevoegd kan je ze inschrijven voor activiteiten van de jeugd- en
sportdienst. Klik op jeugdaanbod en kies een activiteit.

Klik de datum aan waarvoor je wil inschrijven en klik op opslaan. In de meeste gevallen is dat slechts
1 datum.

Vervolgens kan het zijn dat je een opvolgvraag krijgt. In het geval van de grabbelAS-activiteiten kan je
daar kiezen of je kind opgehaald of afgezet moet worden bij Peter Pan. Kies voor opslaan.

In het scherm dat volgt kan je kiezen om nog inschrijvingen toe te voegen of te betalen. Om
inschrijvingen toe te voegen, klik je op toevoegen en herhaal je de vorige stapen. Om te betalen klik
je op “betaal”.

Je komt dan in het betaalscherm waar je de gewenste betaalwijze kan aanklikken.

Na de online betaling kan je onmiddellijk de inschrijvingslijst per kind afdrukken en ontvang je ook de
bevestiging van de inschrijvingen in jouw mailbox.

