
 
 

Handleiding webwinkel gemeente Lebbeke 
 

1. Hoe materiaal ontlenen? 
 

 

Ga naar http://www.lebbeke.be 

Klik op de button webwinkel vrijetijdsdiensten 
 

 

  

1 
 

http://www.lebbeke.be/


 

2. Aanmelden op de online verhuurmodule 
Aanmelden als erkende vereniging: 

Vul uw persoonlijke gegevens correct in 

 
 

 

Indien u van onze dienst verhuur geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen zal 
u ook geen materiaal kunnen ontlenen.  Enkel erkende verenigingen en clubs kunnen 
gebruik maken van deze online verhuurmodule.  Mocht u toch een vraag tot gebruik 
hebben mail dan eerst een schrijven naar verhuur@lebbeke.be en we bekijken uw aanvraag 
voor u.  

  

De gebruikersnaam en het 
wachtwoord zal aan de 

clubverantwoordelijke(n) 
meegedeeld worden door de 

uitleendienst. 
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mailto:verhuur@lebbeke.be


Kies hier de gewenste account: individueel of vereniging, belangrijk is dat u als vereniging 
wenst te ontlenen dit doet met de aanmeldgegevens van de vereniging 
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Klik op het tabblad verhuur 

 

U kan nu onze online catalogus raadplegen 

 
  

1. Kies de gewenste 
periode, hier kan u 
verhuurartikelen 
gemeente/sport 
selecteren 

2. hier krijgt u een 
overzicht van onze 
catalogus met 
verhuurbare 
materialen en de 
beschikbaarheid 

       

1. 
 

2. 
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Onderaan de webpagina hebt u de mogelijkheid om de volgende pagina’s te raadplegen 

 

In dit voorbeeld kiezen we om de petanqueset te huren, klik op de button bestelling om 
door te gaan. U kan ook terug naar de catalogus gaan door op ‘terug naar lijst’ te klikken 
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U krijgt nu een overzicht van de gekozen materialen 

Volg de instructies op de webpagina en klik op IN WINKELWAGEN om verder te gaan 

 

  

Controleer de gewenste 
ontleenperiode 

Geef het gewenste aantal op 

Vul deze gegevens correct in! 

Hier kan u nog opmerkingen 
toevoegen 

Hier verschijnt de 
totale prijs van 
ontlening(en) met 
waarborgen. De 
totale waarborgprijs 
kan niet meer dan € 
250,00 bedragen bij 
het ontlenen van 
meerdere 
materialen. 
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U krijgt nu de mogelijkheid om af te rekenen of andere materialen te kiezen voor ontlening 

 

U krijgt het overzicht van uw winkelmandje, klik op DOORGAAN om af te rekenen 
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Controleer nogmaals of het bedrag correct is en klik op ONLINE BETALEN MET INGENICO 

 

Kies de gewenste financiële instelling of Bancontact en volg de instructies om het bedrag 
over te maken 

Als de betaling correct is uitgevoerd krijgt u hiervan een bevestigingsmail en een overzicht 
van de te leveren materialen door de uitleendienst 

 

Indien de financiële instelling niet wordt 
weergegeven, kies dan Bancontact 
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