Surf naar de webshop : https://webshopzwembadpoperinge.recreatex.be/
Log in met UW EIGEN ACCOUNT!
Eerste keer aanmelden?
1) Controleer eerst of u al in de database zit en probeer aan te melden als volgt:
Gebruikersnaam: NNVVDDMMJJJJ
NN = eerste 2 letters familienaam
VV = eerste 2 letters voornaam
DDMMJJJJ = volledige geboortedatum
vb. Gus Octopus, geboren op 1 juli 2016 is OCGU01072016
Wachtwoord: is identiek aan de gebruikersnaam
Nadat je op deze manier een eerste keer hebt aangemeld,
kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze wijzigen.
2) Nog niet in de database?
Meldt u aan als nieuwe gebruiker en vul uw gegevens in.
BEURTENKAART VERLENGEN
Na inloggen komt u op deze homepagina, kies “Mijn beurtenkaart verlengen”.

Klik vervolgens op het pijltje (v) naast “—Selecteer het gewenst overzicht” en klik
vervolgens op “Mijn Abonnementen”.

Je krijgt vervolgens een overzicht van jouw abonnementen en een overzicht van
aantal resterende beurten + aantal dagen dat abonnement nog geldig is. Vink het
abonnement aan dat je wil verlengen.

GEZINSLEDEN (kinderen) TOEVOEGEN en BEHEREN
Kies op de homepagina ‘Mijn gezinsleden beheren’.

U krijgt vervolgens het overzicht van Relaties.

Onder “overzicht relaties” vindt u de leden van het gezin terug die u aan uw
account hebt gekoppeld. Nieuwe gezinsleden voegt u toe door te klikken op
“RELATIE TOEVOEGEN”; voeg daarna alle gegevens in.
Indien u de melding krijgt dat het gezinslid reeds bestaat, ga dan naar het tabblad
“Gezinslid koppelen”, dan krijgt u
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Indien dit niet lukt via het rijksregisternummer, dan zit uw gezinslid wellicht in
onze database zonder rijksregisternummer. Probeer vervolgens te koppelen via
gebruikersnaam en wachtwoord (zoals beschreven in punt 1, met eerste 2 letters
van familie- en voornaam en geboortedatum van die persoon).

INSCHRIJVEN OP ACTIVITEIT
Ga naar de homepagina en klik op ‘Activiteiten’ of ‘Inschrijven voor een activiteit’.

ACTIVITEIT BEKIJKEN of BETALEN
Ga naar de homepagina en klik op ‘Mijn activiteiten bekijken en/of betalen’.

Klik vervolgens op het pijltje (v) naast “—Selecteer het gewenst overzicht” en klik
vervolgens op “Mijn Activiteiten”.

Selecteer vervolgens het gezinslid voor wie u de activiteiten (waarvoor die persoon
werd ingeschreven) wil bekijken of betalen.

U krijgt een omschrijving van de activiteit, en helemaal rechts een PDF-bestand
met gedetailleerde info over de inschrijving.
Op het tabblad “Nog te betalen” vindt u de activiteiten terug waarvoor nog betaald
moet worden. Dit kan meteen online via de webshop door de activiteit aan te
klikken en vervolgens af te rekenen.

FISCAAL ATTEST AFDRUKKEN
Ga naar de homepagina en klik op ‘Mijn fiscale attesten afdrukken’

Selecteer ‘Mijn Fiscale attesten’

De attesten voor het aanslagjaar worden jaarlijks in januari van het jaar, volgend
op het aanslagjaar, voorbereid en klaargezet.
ATTEST MUTUALITEIT AFDRUKKEN
Ga naar de homepagina en selecteer “Mijn activiteiten bekijken”

Klik vervolgens op het pijltje (v) naast “—Selecteer het gewenst overzicht” en klik
vervolgens op “Mijn Activiteiten”.

Selecteer vervolgens het gezinslid voor wie u de activiteiten (waarvoor die persoon
werd ingeschreven) wil bekijken en voor wie u de attesten mutualiteit wenst af te
drukken (dat doet u bovenaan).

Onderaan de pagina (onder de oplijsting van activiteiten) kunt u zelf een attest
mutualiteit genereren volgens data (periode wanneer de activiteit plaatsvond).

