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ONLINE INSCHRIJVEN VOOR SPEELKRIEBELS 

 

Beste ouders 

Vanaf nu kan je ongelimiteerd (zonder wachtlijsten) en op het moment dat jou het beste past 

online – van thuis uit – inschrijven! Het online inschrijfsysteem is gemakkelijk en veilig in 

gebruik. 

Je kan vanaf 13 juni t.e.m. de dag zelf dat je naar het speelplein komt steeds online inschrijven 

t.e.m. 09.00 uur. 

Een voorbeeld: Stel je wil inschrijven voor Speelkriebels maandag 4 juli, dan kan dit vanaf 13 

juni t.e.m. maandag 4 juli 09.00 uur. Stel je wil inschrijven voor maandag 29 augustus, dan kan 

dit t.e.m. 29 augustus 09.00 uur. 

 

Geen idee hoe eraan te beginnen? 

We helpen je graag op weg! 

 

 

 

Ga naar onze website www.brecht.be/speelkriebels en klik onder ‘Inschrijven’ op de button 

Inschrijven voor Speelkriebels. 
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Klik op de inschrijflink onder het titeltje Online via de website. 

 

 

De inschrijflink opent. Naast het evenement Speelkriebels zomervakantie 2016 klik je op Koop. 
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Vervolgens kom je in het ticketvenster terecht. Selecteer de dagen waarop je naar Speelkriebels 

wil komen via de kalender (rechts op je scherm). Bovenaan de kalender kan je de maand 

wijzigen. 

Klik nu op Add ticket(s) to shopping basket. 

 

 

Geef hier het aantal gewenste tickets in. 

Als je één kind wil inschrijven typ je 1. Bij inschrijving van twee kinderen typ je 2. Bij inschrijving 

van drie kinderen typ je 3. Enzovoort. 

Klik op Ga verder. 
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Klik opnieuw op Ga verder. 

 

 

Klik nogmaals op Ga verder. 
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In dit venster registreer je de gebruiker. Je vult de gegevens van de ouder/voogd van het kind 

in. 

Vergeet Ik accepteer de algemene voorwaarden niet aan te vinken. 

Klik op Ga verder. 

Wanneer je je registreert, ontvang je van Antigone Tickets (het online inschrijfsysteem) een e-

mail. Via de logingegevens in deze mail krijg je toegang tot je account. Deze login bevat je 

gegevens en kan je gebruiken bij een volgende inschrijving voor Speelkriebels. 

 

 

Klik rechts op Voeg kind toe. 
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Vul de voor- en achternaam en de geboortedatum van het kind in en klik op Bewaren. 

 

 

Als je meerdere kinderen wil inschrijven, klik dan nogmaals op Voeg kind toe. 

Vervolgens kan je het Tarief kiezen door Kies tarief … te openen met het pijltje. 
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Kies bij Tarief voor Basis. 

 

 

Doe dit voor alle toegevoegde kinderen en klik op Ga verder. 
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In dit venster selecteer je het tarief dat voor jou van toepassing is. Je kan kiezen uit de volgende 

vier tarieftypes: 

 Dagticket 

 Dagticket met vooropvang 

 Dagticket met naopvang 

 Dagticket met voor- en naopvang 

De speelpleindagprijs bedraagt €2,00. Voor- en naopvang kosten elk apart €1,00. 

In dit voorbeeld werden de kinderen Aze en Camiel Janssens ingeschreven voor Speelkriebels: 

 Dinsdag 29/03/2016: dagticket met voor- en naopvang (€4,00) 

 Donderdag 31/03/2016: dagticket (€2,00) 

 Dinsdag 05/04/2016: dagticket met naopvang (€3,00) 

 Vrijdag 08/04/2016: dagticket met vooropvang (€3,00) 

Klik op Ga verder. 

(Deze handleiding werd gemaakt tijdens de paasvakantie. Daarom worden in dit voorbeeld de 

maanden maart en april gebruikt.) 
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Hier wordt het tarief voorgesteld. Voor Aze is dit €12,00: 

€4,00: dagticket met voor- en naopvang (dinsdag 29/03/2016) 

€2,00: dagticket (donderdag 31/03/2016) 

€3,00: dagticket met naopvang (dinsdag 05/04/2016) 

     + €3,00: dagticket met vooropvang (vrijdag 08/04/2016) 

 €12,00 

Scroll vervolgens naar beneden om het tariefplan van Camiel te zien. 

 

 

Klik op Ga verder. 

http://www.brecht.be/speelkriebels
http://www.facebook.com/speelkriebels


www.brecht.be/speelkriebels    Jeugddienst Brecht 
www.facebook.com/speelkriebels    Gemeenteplaats 1 
iris.dobbels@brecht.be     03 660 28 30 
 

 

 

 

 

Kies je gewenste betalingsmethode en klik op Bevestig betaling. 

 

Je kan het speelplein ticket veilig online betalen of je kan er voor kiezen een 

overschrijvingsformulier via e-mail te ontvangen. Als de betaling verwerkt is, krijg je het 

speelpleinticket per mail en kan je het thuis afdrukken. Dit ticket neem je mee naar het speelplein 

en geef je af aan de leiding (in het animatorenlokaal). 
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