Inschrijvingen zwemlessen februari 2020
Wanneer?
Online: maandag 27 januari 2020 vanaf 19 uur
Wie?
- niveau 2, 3 en 4 – kinderen die reeds zwemles gevolgd hebben in zwembad De Kimpel
- niveau 1 – kinderen die nog geen zwemles gevolgd hebben in zwembad De Kimpel
Online: woensdag 29 januari 2020 vanaf 19 uur
Wie?
- niveau 2, 3 en 4 – kinderen die nog geen zwemles gevolgd hebben in zwembad De Kimpel
Voor technische problemen kunt u op deze inschrijfdagen tussen 19u00 – 20u00 terecht op volgende
telefoonnummers : 089/519.511 – 089/519.513 – 089/519.514.

Hoe inschrijven?
!!! Opgelet !!!
1) Lees aandachtig de “praktisch info zwemlessen” onder de rubriek “vrije tijd” vooraleer u uw kind inschrijft.
Gelieve uw zoon / dochter in het juiste niveau in te schrijven, bij een inschrijving in het verkeerde niveau, kan
de inschrijving als nietig beschouwd worden.
2) De betaling dient onmiddellijk te gebeuren aan het einde van de inschrijving.
Volg onderstaande stappen:
Ga naar https://webshop.bilzen.be/
U komt dan terecht op de webshop van de Stad Bilzen.
Indien u reeds een account heeft ➔ u kunt u aanmelden in onderstaand scherm.

Indien u nog geen account heeft ➔ registreren.
Klik op het tabblad “nieuwe gebruiker”.

Geef je rijksregisternummer in (rijksregisternummer van één van de ouders!).
Klik op “Aanmelden”.
Wanneer je reeds gekend bent in ons systeem zal je nu je login en paswoord kunnen kiezen (dit is voor iedereen
persoonlijk).
Wanneer je nog niet gekend bent in ons systeem zal je je moeten registreren als nieuwe gebruiker (hiervoor kan je op
de link in de foutmelding klikken die je krijgt wanneer je je rijksregisternummer intypt en op “Aanmelden” klikt). Je zal
nu je login en paswoord kunnen kiezen (dit is voor iedereen persoonlijk) en zal je je gegevens verder moeten
aanvullen in één van de volgende schermen.
Op het einde van de registratie krijg je onderstaande boodschap:

In de ontvangen e-mail klik je op de link die erin vermeld staat.
Je komt opnieuw in de webshop van de Stad Bilzen terecht en je meldt je aan.
Na het aanmelden krijg je een pop-up scherm met onderstaande melding:

Klik op “Ja, gezinsleden toevoegen”.
Hier kan je nu je gezinsleden toevoegen.
Stap 2: Inschrijven
Klik in de webshop op de zwemles waarvoor u uw kind wenst in te schrijven.
Kies het kind dat u wenst in te schrijven en doorloop alle volgende stappen.
Stap 3: Betalen
Bevestig en betaal je inschrijving, dan ben je er zeker van dat jouw kind kan deelnemen.

