Gebruikersgids voor online
inschrijving

https://schoolmaaltijden.debrusselsekeukens.be
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1) INLEIDING
U kunt zich op onze website inschrijven voor schoolmaaltijden. De website werd verbeterd zodat u over een
efficiënt en gebruiksvriendelijk instrument beschikt dat bovendien ook milieuvriendelijk is. Gezinnen die dat
wensen, kunnen kun kind(eren) online inschrijven en hun account beheren op het volgende adres:
https://schoolmaaltijden.debrusselsekeukens.be
Uiteraard kunnen ouders die hier geen gebruik van willen maken, nog steeds op de oude manier inschrijven,
nl. via de papieren inschrijvingsfiche.

Hoe schrijft u online in?


Bent u al op onze website ingeschreven? Neem dan uw login en paswoord bij de hand om uw nieuw(e) contract(en)
voor het lopende jaar te activeren. U kunt nog steeds uw login en paswoord van vorig jaar gebruiken.



Bent u nog niet online ingeschreven? Als uw kind reeds eerder schoolmaaltijden heeft gekregen, maar nog nooit via
de site ingeschreven is, gelieve dan onze dienst te contacteren op het nummer 02/545.13.88.



Wilt u de schoolmaaltijden graag uitproberen? Voor nieuwe inschrijvingen gaat u naar onze website en klikt u op "Ik
wil mij inschrijven". U vult de fiche "Accounthouder" in en klikt op "Valideren". U krijgt via e-mail een bevestiging
toegestuurd, samen met uw login en paswoord. Meer informatie vindt u op de volgende pagina.

3

2) Homepage voor online inschrijving (login)

(1)
(2)
(3)

Op de login-pagina kan de gebruiker van de website zijn login en paswoord intikken.
Bent u uw paswoord vergeten? Dan kunt u een nieuw paswoord aanvragen door te klikken op "Ik ben mijn paswoord
vergeten" (1). De gebruiker krijgt automatisch een e-mail toegestuurd met een link waarop hij moet klikken om een
nieuw paswoord te krijgen.
Bent u uw login vergeten? Dan kunt u die terughalen door te klikken op "Ik ben mijn login vergeten" (2). De gebruiker
wordt dan gevraagd om contact op te nemen met De Brusselse Keukens op het nummer 02/545.13.88 die hem zijn
login meedelen. De login wordt pas meegedeeld nadat het personeel van De Brusselse Keukens de identiteit van de
gebruiker geverifieerd heeft.
Nieuwe gebruikers van de website klikken op de knop "Ik wil mij inschrijven" (3). Zij moeten dan de lege fiche
"Accounthouder" invullen (aanspreking, familienaam, voornaam, adres, postcode, vaste en mobiele telefoon, taal en
e-mail). De fiche staat op de volgende pagina afgebeeld. Zodra alle gegevens ingevoerd zijn, klikt u op "Volgende stap".
U krijgt dan een e-mail met uw login en paswoord toegestuurd.
Opgelet:
Het aanmaken van een account betekent niet dat een of meer contracten worden geactiveerd.
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Hoe creëert u een nieuw account? (voor de nieuwe gebruikers van de website)
Zoals hierboven werd uitgelegd, moet de gebruiker eerst klikken op de knop "Ik wil mij inschrijven".
Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd om de fiche "Accounthouder" in te vullen zoals aangegeven op
onderstaande afbeelding.
Nadat u op "Volgende stap" geklikt hebt (1), wordt er via e-mail een bevestiging gestuurd met de login en het paswoord
(zie onderstaande schermafdruk) (2).

t8mutgan

1

Verzending van een e-mail
met login en paswoord

Nieuw account
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3) Mijn account
De accounthouder vindt op deze pagina alle informatie over: aanspreking, familienaam, voornaam, adres, postcode,
telefoonnummer, e-mail en de wijze waarop de gebruiker de facturen wenst te ontvangen.
Als hij dat wenst, kan hij zijn gegevens corrigeren of wijzigen. Hij kan ook zijn saldo raadplegen.

5,16 €

Een bolletje betekent dat de ouder het
veld verplicht moet invullen.
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4) Begunstigden
De rubriek "Begunstigden" bevat alle informatie over de inschrijvingen van de kinderen op de schoolmaaltijden.
Rechts op de pagina kan de accounthouder ieder kind weergeven dat voor schoolmaaltijden is ingeschreven (familienaam,
voornaam, school, klas, contract en huidige maaltijden) (1).
Als u een van de kinderen die zijn ingeschreven voor schoolmaaltijden aanvinkt, krijgt u meer informatie te zien, zoals
bijv. het dieettype of de gebruiksfrequentie (2).
Ten slotte kan de gebruiker een nieuwe inschrijving aanmaken of een inschrijving wijzigen (3). Dat wordt uitvoerig
toegelicht op de volgende pagina's.

Het historisch bevat alle inlichtingen over de contracten et de veranderingen van contracten waarover uw kind beschikt
heeft (4).

2
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a) Een nieuwe inschrijving
Door op de knop "Nieuwe inschrijving" te klikken, kan de accounthouder een kind toevoegen voor
schoolmaaltijden. Daarvoor moet hij de volgende gegevens invullen: familienaam, voornaam, Franstalig of
Nederlandstalig net, gemeente, school, afdeling, jaar, klas, dagen en menutype.
Om een kind dat al is ingeschreven maar nog geen contract heeft voor het lopende schooljaar, opnieuw in te
schrijven, klikt u op "Herinschrijving van Kinderen”
De gebruiker valideert zijn gegevens, neemt kennis van het reglement voor schoolmaaltijden, vinkt dat aan en
aanvaardt:

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en aanvaard de voorwaarden van het contract
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b) Een inschrijving wijzigen

Als u de frequentie, het regime of alle andere elementen van een contract wenst veranderen, moet u het
lopende contract opschorten en een nieuw contract met de gewenste veranderingen te maken.
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5) Maaltijdkalender
Onder de rubriek "Maaltijdkalender" kan de accounthouder in een oogopslag bijv. de consumptiedagen en de
vakantiedagen zien.

Hoe kunt u een maaltijd bestellen of afzeggen?
Om een maaltijd te bestellen of af te zeggen, kiest u een dag op de kalender en vinkt u "ja" of "nee" aan naast
het vakje maaltijd.

Denk eraan dat bestellingen of afzeggingen als volgt moeten gebeuren:
 Een maaltijd afzeggen of stopzetten: om de schoolmaaltijden tijdelijk of definitief stop te zetten,
moet de aanvraag bij De Brusselse Keukens worden ingediend tussen 8.00 u en 9.30 u op de werkdag
vóór de consumptiedag waarop de stopzetting moet plaatsvinden.
 Een maaltijd toevoegen: om een maaltijd toe te voegen, moet de aanvraag bij De Brusselse Keukens
worden ingediend, tussen 8.00 u en 9.30 u, twee dagen vóór de consumptiedag waarop de maaltijd
moet plaatsvinden. Als de aanvraag na 9.30 u wordt ingediend, wordt er pas op de derde dag een
maaltijd toegevoegd.
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Opgelet:
Voor de weekends, feestdagen en schoolvakanties worden de afzeggingen overgenomen op de
schoolkalender. Ze zijn al vooraf ingegeven op de kalender.
In geval van bosklassen, pedagogische studiedagen, schoolreizen … zegt de school de maaltijden zelf af en
wordt dat intern beheerd door De Brusselse Keukens. Bijgevolg kan de accounthouder die afzeggingen niet zelf
wijzigen.
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6) Documenten
Onder deze rubriek kan de ouder de documenten raadplegen die hem worden toegestuurd, bijvoorbeeld
facturen, contracten en wijzigingen aan de maaltijden.
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7) Help
Onder de rubriek "Help" ten slotte vindt de accounthouder alle nuttige contactinformatie van De Brusselse
Keukens.
Hij vindt er de informatie over de tijdstippen om maaltijden te bestellen en af te zeggen, alsook een
gebruikersgids.

Mocht u problemen ondervinden, dan
kunt u daarvoor steeds bij ons terecht
02/545.13.88

De Brusselse Keukens
De Brusselse keukens - Vereniging onderworpen aan de wet van 8 juli 1976
Administratieve zetel: J.-J. Crocqlaan 21 – 1020 Brussel
Tel. 02 545 13 88
Fax 02 210 14 59
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