Hoe inschrijven en betalen met TicketGang?
VOORAF REGISTREREN:
Voordat uw kinderen kunnen deelnemen aan een gemeentelijke sport-, jeugd- of culturele activiteit
dient u éénmalig een gezinsaccount aan te maken.
Vooraf registreren = sneller inschrijven!
Stap 1: Ga naar http://depinte.ticketgang.eu
Stap 2:






Registreren als gezin
Klik op de knop:
Kies een login en paswoord
Vul de contactgegevens in van je account
Vink aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden
JE GEZINSACCOUNT IS AANGEMAAKT!

Stap 3:







Nieuw
Voeg een kind toe via de knop rechts op het scherm
Vul de naam, voornaam en geboortedatum van het kind in
Duid aan of het kind inwoner van De Pinte is of niet
Vul de vragen in betreffende de medische gegevens
Herhaal deze stap voor elk kind van je gezin
JE KINDEREN ZIJN GEREGISTREERD ONDER DE GEZINSACCOUNT!

INSCHRIJVEN EN BETALEN:
De inschrijvingsdata voor de speelpleinwerking, de sportkampen, de cultuurkampen en de
sportacademie worden steeds aangekondigd in de Vrijetijdsfolder en op de gemeentelijke
website.
Vooraf inschrijven is vanaf nu verplicht. Dit gebeurt online via de inschrijvingsmodule op de
gemeentelijke website. De betaling verloopt via een beveiligde website. Om de veiligheid van de
transactie te waarborgen, zullen de meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te
gebruiken.
 Klik op de knop
bovenaan op het scherm
Koop
 Klik de gewenste activiteit aan, links op het scherm
 Selecteer per kind de data waarvoor je wil inschrijven
 Controleer je inschrijvingsdagen op het betaaloverzicht
Klik op:

Betalen

 Klik het online betalingssysteem van uw keuze aan en volg de betalingsinstructies
 UW INSCHRIJVING IS DEFINITIEF NA BETALING!


Niet vergeten!
Na de betaling kan je onmiddellijk je inschrijvingsbewijs afdrukken. De inschrijvingslijst
wordt ook naar je e-mailadres verzonden.
Breng het inschrijvingsbewijs mee naar de activiteit. De barcode op het
inschrijvingsbewijs wordt gescand bij het brengen en afhalen aan de ingang! Print de
barcode eventueel meerdere keren af, indien u niet de enige bent die uw kind brengt of
afhaalt.
Annuleren
Annuleren kan enkel in geval van ziekte en met een geldig doktersattest. Dit attest kan tot één
week na het einde van de betreffende vakantiewerking binnengebracht worden in het OCP.
In geval van ziekte wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald na aftrek van de
administratieve kost. Dit bedraagt 9,75 euro bij sportkampen en 2 euro voor de andere activiteiten.
Fiscaal attest
Voor de deelname aan de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten ontvangt u elk jaar via mail een fiscaal
attest. Het attest is ook te raadplegen en af te drukken via de gezinsaccount.

