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HANDLEIDING ONLINE 

INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN 

BIBLIOTHEEK 

 

Wil je je online inschrijven voor de activiteiten van de bibliotheek? Lees dan 

zeker deze handleiding! Vooraleer je vol overgave begint aan je bestelling, is 

het interessant om met volgende weetjes/informatie rekening te houden: 

 Zorg ervoor dat je een computer of tablet met goede internetverbinding 

hebt 

 Neem ons programmaboekje bij de hand: zo kan je al gemakkelijk voor 

jezelf aanduiden welke activiteiten je wenst bij te wonen. Je kan het 

programma online bekijken op onze website: 

bibliotheek.blankenberge.be.  

 Je kan enkel jezelf en je gezinsleden online inschrijven. Personen die 

geen deel uitmaken van je gezin, moeten een eigen profiel aanmaken en 

zelf hun inschrijving in orde brengen. 

 

Stap 1: inloggen/aanmelden 

 Surf naar: https://webshopblankenberge.recreatex.be/ 

 

 Rechts op deze pagina zie je het vakje ‘Aanmelden’ 

o Ben je al geregistreerd? Vul dan je gebruikersnaam en 

wachtwoord in en klik op ‘aanmelden’ 

o Ben je nieuw op deze webshop? Klik dan op ‘aanmelden als 

nieuwe gebruiker’ 

http://www.cultuur.blankenberge.be/
https://webshopblankenberge.recreatex.be/
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 Kies een gebruikersnaam en wachtwoord. Bevestig door te klikken op 

‘volgende’  

 

 Vul alle gegevens in en klik op ‘volgende’  
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 Vink ‘ik ga akkoord met algemene voorwaarden’ aan en klik op 

‘inschrijven’ 

 

 Je zal een mail ontvangen van noreply@blankenberge.be, waarin je je 

registratie moet bevestigen. 

 Klik op ‘Activeer mijn gebruikersaccount’

 
 Je zult zien dat je gebruikersnaam ingevuld staat. Vul je wachtwoord in 

en klik op ‘aanmelden’ 

 Als je enkel jezelf wil inschrijven voor een activiteit, klik je vervolgens op 

‘nee, ik doe dit later’ 

 Als je ook gezinsleden wil inschrijven voor een activiteit, klik je op ‘ja, 

gezinsleden toevoegen’ 
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 Klik op ‘relatie toevoegen’ 

 Vul de gegevens van je gezinslid in. Voor kinderen vink je ‘Ik ben een 

ouder’ aan. Voor iedere nieuwe persoon moet er een gebruikersnaam en 

paswoord gekozen worden. Hou zeker ook de nodige 

rijksregisternummers bij de hand. 
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 Klik op ‘toevoegen’. Nu kan je ook deze persoon inschrijven voor 

activiteiten. 

 Belangrijk! Voor activiteiten voor kinderen/jeugd kan er enkel 

ingeschreven worden op naam van het kind! 

 

Stap 2: Kies je activiteiten 

 Meld je aan op de webshop 

 Klik op ‘inschrijven voor activiteiten/cursussen’  

 

 Je ziet nu een overzicht van alle activiteiten en cursussen 

georganiseerd door de bibliotheek, de jeugddienst, de sportdienst en 

de dienst cultuur 

 Klik op de knop ‘aanbod bib’ om enkel de activiteiten van de 

bibliotheek te zien (je kan deze ook via de dropdownlijst ‘Organisatie’ 

selecteren) 
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 Klik nu op de activiteit waarvoor je tickets wenst te kopen 

 

 

 Klik op ‘inschrijven’ 
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 Onder ‘Deelnemers kiezen’: vink de gezinsleden aan die je wil 

inschrijven 

 Klik op de knop ‘volgende’ 

 Onder ‘Deelnemers specifiëren’: selecteer de prijsgroep die van 

toepassing is op de perso(o)n(en) die je inschrijft: 

o € 2 voor leden van de bibliotheek en voor -26-jarigen 

o € 5 voor personen die geen lid zijn van de bibliotheek  

 

 Klik op de knop ‘volgende’ 

 Onder ‘Uw bestelling’: samenvatting van je inschrijving(en) en de 

totale prijs 

 Klik op ‘In winkelwagen’ 

 De winkelwagen geeft een overzicht van je inschrijving(en) 
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Wil je je bestelling annuleren? Klik op het kruisje naast het bedrag of op 

‘Winkelwagen leegmaken’ 

Wil je ook inschrijven voor andere activiteiten? Klik dan op ‘verder winkelen’ 

 

 Selecteer de volgende activiteit waarvoor je wil inschrijven. Doe dit 

op dezelfde manier. 

 Je hebt ingeschreven voor alle gewenste activiteiten? Klik op 

‘doorgaan’ 
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Stap 4: Betalen 

 Onder ‘Afrekenen’ klik je op ‘online betalen met ingenico’

 

 

 Heb je de bancontact app? Open dan de app op je smartphone en 

scan de QR-code 
 Betaal je met kaart? Vul dan je gegevens in de rechterkolom in en klik 

op ‘ja, ik bevestig mijn betaling’ 
 Je zult doorverwezen worden naar de betaalinstructies van je bank  

 

Stap 5: Bevestiging van je bestelling 

 Zodra je bestelling is afgerond, krijg je een bevestiging van je 

bestelling met de praktische informatie in je mailbox. 

 

Stap 6: Printen tickets 

 Print de bevestigingsmail af en breng deze mee op het moment van 

de activiteit. Er wordt gecontroleerd aan de ingang.  
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Heb je nog vragen? Contacteer dan de medewerkers van de 

bibliotheek! Zij zullen je met plezier verder op weg helpen. 

 

T 050 41 59 78 

E bibliotheek@blankenberge.be 

 

 


