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IN 8 STAPPEN ONLINE 

INSCHRIJVEN 

 
Deze korte handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen 
inschrijven voor één of meerdere activiteiten (sportkampen, speelpleinwerking, CC Zoetegem,…) van 
Stad Zottegem.  
 
Voor wie niet over internet beschikt, is het ook nog altijd mogelijk om via de jeugddienst in te schrijven.  
 
Eenmaal een login creëren, daarna kan je voor alle activiteiten en/of tickets gemakkelijk op onze online 
webshop inschrijven. Je kan best op voorhand het rijksregisternummer van alle gezinsleden hebben, 
zodat je per gezinslid kan inschrijven. 
 
Voor het online betalen heeft u uw bankkaart en kaartlezer met uw pincode nodig. 
 
Speelpleinwerking 
Tijdens de zomer kan je ook dagelijks op het speelplein inschrijven, we werken niet met een 
inschrijvingsstop. 
 
Uren om in te schrijven op het speelplein:  
- ’s morgens tussen 7 en 9 uur 
- ’s middags tussen 12u30 en 13u30 
 
Wil je graag warme maaltijden en/of soep die kan je aankopen (per dag of per week) op het speelplein 
en/of jeugddienst. 
 

Eerste keer registeren? 
Ga naar volgende link https://webshopzottegem.recreatex.be/ 
 

Stap 1 - Aanmelden als nieuwe gebruiken in de webshop: 
Je kan op 2 manieren aanmelden: 
1. Via een eID: hiervoor heb je je identiteitskaart en een eID-kaartlezer nodig. 
2. Zonder eID kan je aanmelden door te klikken rechts onder de oranje knop op aanmelden als 

nieuwe gebruiker. 
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MET eID 

- Klik op het tabblad eID en daarna op aanmelden 

 
 
- Indien je nog geen eID-programma hebt geïnstalleerd volg je de instructies op het scherm om het 

programma te downloaden. 
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ZONDER Eid 

- Klik op de knop aanmelden als nieuwe gebruiker 
 

 
 

Stap 2 – Registreren als nieuwe gebruiker 

 
- Aanmeldgegevens invullen: gebruikersnaam kiezen (goed bijhouden). 
- Wachtwoord ingeven van minimaal 6 karakters & klikken op volgende 
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- Uw persoonsgegevens invullen & klikken op volgende 
 

-  
 
 

- Uw rijksregisternummer invullen & eventueel foto invoegen 
- Algemene voorwaarden aanvinken en klikken op volgende 
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Stap 3 – Registratie bevestigen via e-mail 
 
- Registratie geslaagd! 
- U ontvangt een mail van webshop@zottegem.be met een link in, open de mail en klik op activeer 

mijn gebruikersaccount. 
 

 
 

Stap 4 – Aanmelden 
- Nu kan je aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord! 
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Stap 5 – activiteiten kiezen 

- Je krijgt op je scherm bovenaan 2 tabbladen: activiteiten & tickets 
o Wil je inschrijven voor speelpleinwerking, grabbelpas of cultuurkampen dan klik je op het 

tabblad activiteiten. 
o Wil je graag naar een voorstelling in het Cultureel Centrum Zoetegem dan klik je op het 

tabblad tickets. 
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Stap 6 – activiteit opzoeken 

- Je kan nu activiteiten gaan opzoeken op 2 manieren 
o De zoekterm ingeven in de balk rechts van je scherm, bijvoorbeeld: speelplein of grabbelpas 

of cultuurkampen 
o Je kan ook op filter gaan zoeken, staat ook rechts boven aan het scherm, dan kan je het 

vinkje jeugd aanklikken en krijg je alle activiteiten van de jeugddienst 
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Stap 7 – inschrijven & gezinslid koppelen 
- Nu zou je alle activiteiten moeten zien met de zoekterm die je ingaf 
- Wil je inschrijven voor bijvoorbeeld de eerste week van de speelpleinwerking, klik je op week 1 
- Daarna klik je op de knop registeren en kan je je kinderen gaan toevoegen 
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-  Klik op de knop nieuw gezinslid toevoegen & daarna op volgende 
 

 
- Klik in het volgende blad bij gezinsleden op het tabblad gezinslid koppelen & lid toevoegen 
- Dit hoef je maar 1 keer per kind te doen, daarna blijven zij gekoppeld aan jouw account. 

 

 
- Vul nu per kind het rijksregisternummer toe. 
- Indien je wil, kan je per kind ook een foto toevoegen maar dit is geen verplichting 
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- Na dat je op lid toevoegen hebt geklikt, kan je nu je dagen per kind op het speelplein gaan aankopen, 
of inschrijven op de grabbelpasactiviteiten. 
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- Let op indien je inschrijft voor de speelpleinwerking, dat je per halve dag moet aanklikken 
 

 

Stap 8 – Verder winkelen & betalen 
 
- Daarna klik je op volgende en zal gevraagd worden om je activiteit in winkelwagen te plaatsen 
- Je kan daarna verder winkelen of doorgaan om de betaling af te ronden 
- Zorg dat je je bankkaart & kaartlezer bij de hand hebt 

 
HEB JE NOG VRAGEN? 
- Kom gerust langs op de jeugddienst, Beislovenstraat 4 
- Bel op het nummer 09 367 91 98 
- Of mail naar jeugddienst@zottegem.be 
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