
Hoe schrijf ik mij in voor “Op stap met de 
gids”? 
 

1. Ga naar webshop https://toerisme.lokeren.be/  
 

Klik op “reserveer nu” 

 

 

  

https://toerisme.lokeren.be/


2. Maak uw keuze van een bezoek, wandeling, fietstocht, … 
 

Selecteer uw keuze 

 

Kies datum, uur en vul het aantal tickets in. Klik op “volgende” 

 

  



Bestaat het bezoek uit meerdere opties, vul de gewenste optie in. Klik op “voeg toe aan 

winkelwagen” 

 

 



3. Overzicht van exposities 
 

Bekijk het overzicht van uw winkelwagen. Klik op “verder te winkelen” of “doorgaan” 

 

 

  



4.  Inloggen  
 

Indien u de keuze “doorgaan” maakt, moet u inloggen om over te gaan tot betaling en/of afdrukken 

van uw ticket. Maak de keuze tussen “nieuwe klant” of “bestaande klant”. 

LET OP! Iedereen die inwoner is van Lokeren vóór 2014, is een “bestaande klant”. Ben je na 2014 in 

Lokeren geregistreerd als inwoner en je hebt nog geen gebruik gemaakt van de webshop van de 

Stedelijke Jeugd- en/of Sportdienst, dan ben je een “nieuwe klant” 

 

 

 

Lukt het niet bij nieuwe klant? Probeer dan eens met bestaande klant! Waarschijnlijk ben je in het 

klantenbestand al opgenomen! 

  



5. Aanmelden  
 

Vul als gebruikersnaam uw naam en voornaam in zonder hoofletters of spaties 

Vul als wachtwoord uw rijksregisternummer in zonder leestekens of spaties 

Klik op “inloggen”. U bent nu ingelogd. 

 

Lukt het niet om in te loggen, probeer dan via wachtwoord vergeten. U zal een mail ontvangen waar 

je uw wachtwoord kan wijzigen. Kan je de mail niet terugvinden? Kijk dan eens bij uw SPAM, soms 

komt het daar terecht.  

 

  



6. Betaling uitvoeren 
 

Heb je een betalende activiteit gekozen dan krijg je onderstaand scherm. Klik op ‘Online betalen met 

ingenico’.  

 

Voer de betaling uit 

 



7. Bevestiging 
 

Heb een betalende of geen betalende activiteit gekozen dan ontvang je een mail met de bevestiging 

en tickets of print het E-ticket (PDF-document “E-tickets”) rechtstreeks af van op deze website  

 

 

Succes! 


