
 

 

  



2 
 

HANDLEIDING WEBSHOP 

 

Inhoud 

 

1. HOE INLOGGEN ? ............................................................................ 3 

1.1 AANMELDEN ALS NIEUWE GEBRUIKER ...................................................... 3 

1.2 AANMELDEN ALS NIEUWE GEBRUIKER, MAAR WACHTWOORD VERGETEN? .............. 4 

2. GEZINSLEDEN (kinderen) TOEVOEGEN en BEHEREN ............................. 5 

3. INSCHRIJVEN VOOR EEN ACTIVITEIT ................................................. 6 

4. MIJN ACTIVITEIT BEKIJKEN EN/OF BETALEN ........................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. HOE INLOGGEN ? 
Surf naar de website: https://webshoppoperinge.recreatex.be 

Hierbij heb je twee opties: 

- Aanmelden als nieuwe gebruiker 

- Aanmelden als reeds bestaande gebruiker 

1.1 AANMELDEN ALS NIEUWE GEBRUIKER 

 

• Kies een gebruikersnaam en wachtwoord 

• Vul alle persoonsgegevens in. Alle velden met een * zijn een verplicht veld. 

• Kies of je onze nieuwsbrief wil ontvangen en ga akkoord met de algemene 

voorwaarden. 

Ofwel werd jouw account goed geregistreerd, dan ben je meteen ingelogd. 

Ofwel krijg je volgende foutmelding: 

 

Jij bent al geregistreerd in onze database. Neem contact via 

sportdienst@poperinge.be of telefonisch via 057 34 66 22 om jouw inlog-

gegevens op te vragen. 

 

Krijg je de onderstaande foutmelding dan is het rijksregisternummer dat jij 

hebt ingevuld niet correct en niet gelinkt aan de naam die jij voor het account 

hebt gekozen. Kies het juiste rijksregisternummer (enkel cijfers ingeven, geen 

leestekens). 

       

 

https://webshoppoperinge.recreatex.be/
mailto:sportdienst@poperinge.be
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1.2 AANMELDEN ALS NIEUWE GEBRUIKER, MAAR WACHTWOORD VERGETEN? 

 

 

Klik en vul jouw emailadres in. 

Opgelet! Gaf je geen toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen, dan komt ook 

de mail voor het vernieuwen van je wachtwoord niet binnen.   

 

Nog steeds problemen ? Neem contact via sportdienst@poperinge.be of 

telefonisch via 057 34 66 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportdienst@poperinge.be


5 
 

2. GEZINSLEDEN (kinderen) TOEVOEGEN en BEHEREN 
- Log eerst in  (zie onder punt 1 hoe je dit doet). 

- Kies daarna op de homepagina ‘Mijn profiel’ – ‘Relaties’. 

 

-  U krijgt vervolgens het overzicht van Relaties. 

Onder “overzicht relaties” vindt u de leden van het gezin terug die u aan uw 

account hebt gekoppeld.  

 

Nieuwe gezinsleden voegt u toe door te klikken op “RELATIE TOEVOEGEN”; voeg 

daarna alle gegevens in. 

Gezinsleden die reeds ingeschreven zijn: Indien u de melding krijgt dat het 

gezinslid reeds bestaat, ga dan naar het tabblad “Gezinslid koppelen”, dan krijgt 

u het volgende scherm te zien 

 

U koppelt niet via gebruikersnaam en wachtwoord maar wel via het 

rijksregisternummer van uw gezinslid (enkel cijfers ingeven, geen leestekens). 

Indien dit niet lukt via het rijksregisternummer, dan zit uw gezinslid wellicht in 

onze database zonder rijksregisternummer. Probeer vervolgens te koppelen via 

gebruikersnaam en wachtwoord (met eerste 2 letters van familie- en voornaam en 

geboortedatum van die persoon).  

Nog steeds problemen ? Neem contact via sportdienst@poperinge.be of telefonisch 

via 057 34 66 22 

mailto:sportdienst@poperinge.be
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3. INSCHRIJVEN VOOR EEN ACTIVITEIT 
Wens je in te schrijven voor een lessenreeks of activiteit?  

1. Ga naar de website https://webshoppoperinge.recreatex.be en log in 

2. Ga daarna naar de homepagina en klik op ‘Inschrijven voor een activiteit’ 

 

3. Scroll naar beneden, kies je gewenste lessenreeks 

 
4. Klik op de lessenreeks/activiteit waaraan je wenst deel te nemen 

  



7 
 

5. Druk vervolgens op “inschrijven” eens je de gewenste activiteit hebt gekozen 

Ben je nog niet ingelogd – druk je nadien op “INLOGGEN” om je 

gebruikersnaam en paswoord in te geven. Weet je niet hoe je moet inloggen 

lees dan onder punt 1 hoe je dit doet. 

6. Vink daarna aan voor welk gezinslid je de activiteit wenst te reserveren en 

klik op ‘volgende’ 

 

7. Controleer uw gegevens en ga verder om uw betaling te voltooien 

8. Nadat u alle stappen correct heeft doorlopen, ontvangt u een bevestiging van 

uw aankoop 

  

Persoon X 



8 
 

4. MIJN ACTIVITEIT BEKIJKEN EN/OF BETALEN 

Log eerst in (zie onder punt 1 hoe je dit doet) 

Volg daarna de volgende stappen: 

1. Ga bovenaan naar ‘mijn profiel’  
2. Klik op de tab ‘historiek & overzicht’  

 

3. kies vervolgens voor ‘mijn activiteiten’  

4. Selecteer links het het gezinslid voor wie u de activiteiten (waarvoor die 

persoon werd ingeschreven) wil bekijken of betalen:  

U krijgt een omschrijving van de activiteit, en helemaal rechts een PDF-

bestand met gedetailleerde info over de inschrijving. 

 

5. klik op de tab 'nog te betalen' 
Op het tabblad “Nog te betalen” vindt u de activiteiten terug waarvoor nog 

betaald moet worden. Dit kan meteen online via de webshop door de 
activiteit aan te klikken en vervolgens af te rekenen. 

 

Bij problemen : stuur een mailtje naar sportdienst@poperinge.be 

 

mailto:sportdienst@poperinge.be

