HANDLEIDING BETALINGS- EN
INSCHRIJVINGSSYSTEEM JOTIE
Beste ouder,
Sinds 1 januari 2015 werken we met een nieuw betalings- en
inschrijvingssysteem voor onze activiteiten. Omdat een nieuw systeem vaak
enkele onduidelijkheden met zich meebrengt, zetten we graag de volledige
procedure voor u op een rijtje.

1 Registratie
Elke deelnemer moet (éénmalig) geregistreerd
worden op de jeugddienst. Registraties van vóór
2015 zijn niet meer geldig.
Na controle van alle nodige gegevens, ontvangt u
van ons een Jotie-Pas op naam van uw kind. Elk
kind heeft een afzonderlijke pas.
U krijgt van ons een eerste Jotie-Pas gratis. Bij verlies wordt €5,00 aangerekend
om een nieuwe pas aan te maken.
Enkel indien u over een Jotie-Pas beschikt, kan uw kind deelnemen aan de
speelpleinwerking. Voor onze andere activiteiten is de Jotie-Pas niet verplicht. De
pas zorgt echter wel voor een vlotter verloop van de inschrijvingen.
De Jotie-Pas zal worden gebruikt als betaalkaart. Hierop moet vooraf krediet
worden geplaatst (enkel voor ZAP). U kunt de kaart, indien gewenst, een eerste
maal opladen tijdens het moment van registratie. Nadien kan de kaart herladen
worden via onze webshop (meer info hierover kunt u verder in deze brochure
terugvinden) of rechtstreeks aan de jeugddienstbalie.
Wanneer uw kind naar speelpleinwerking ZAP komt, zal de Jotie-Pas worden
ingescand en zal het krediet voor een halve of volledige dag van uw kaart
automatisch worden verminderd.

2 Inschrijven
Voor speelpleinwerking ZAP hoeft er niet vooraf te worden ingeschreven. Het
volstaat u de dag zelf aan te melden. Het is belangrijk dat de kinderen hun JotiePas altijd bijhebben tijdens het aanmelden.
Voor onze themakampen, kleuterkampen, uitstappen en krullewietactiviteiten
kan er voortaan worden ingeschreven via de webshop. Bovendien kunnen de
activiteiten langs deze weg ook onmiddellijk en veilig betaald worden.
U kunt deze webshop bereiken via onze website www.jotie.be (zie ‘Webshop’).

Graag tonen we u stap voor stap hoe de webshop in zijn werk gaat.
1. Ga naar www.jotie.be en klik de knop van de webshop aan.

2. U wordt automatisch doorverwezen naar de homepagina van de webshop.
Volg hier de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden.
Let op: Voor inschrijving van meerdere kinderen meldt u zich aan met uw
eigen gegevens (ouder), voor inschrijving van 1 kind of voor het opladen
van de Jotie-Pas meldt u zich aan met de gegevens van uw kind(eren).

Tip: Indien het niet lukt om u aan te melden, probeer dan via het tabblad
‘Rijksregisternummer’.
3. Eenmaal u ingelogd bent, controleert u uw gezinsrelaties.
Dit kunt u doen via ‘Mijn Profiel’ – ‘Gezinsleden’ (rechtsboven).

Voor bestaande klanten werden deze gezinsrelaties automatisch aangevuld
op de webshop. Gelieve deze te controleren en eventuele fouten aan ons
door te geven. Dit kan via jeugdcentrum@oudenaarde.be.
U kunt nu aan de hand van de tabbladen gezinsleden toevoegen en
koppelen. Dit doet u best al vóór de inschrijvingsdag.

4. U kunt uw kinderen nu inschrijven voor onze activiteiten. Hiervoor gaat u
naar het tabblad ‘Jeugd en Sport’. U krijgt hier een overzicht van de
beschikbare activiteiten. Om de zoekopdracht te vereenvoudigen kunt u bij
‘Organisatie’ filteren op ‘Jeugd’.

5. Klik de gewenste activiteit aan.
U kunt meer info over deze activiteit terugvinden via de tabbladen DagenPrijzen-Benodigdheden-Afspraken.
Inschrijven kunt u via de knop ‘Inschrijven’ rechtsbovenaan.

6. U kunt nu de gezinsleden aanvinken die u wenst in te schrijven voor deze
activiteit. Nadien klikt u op de knop ‘Volgende’.

7. Op het volgende scherm kunt u per deelnemer enkele opmerkingen
noteren, zoals vb. medische opmerkingen of zaken waarmee rekening
dient worden gehouden tijdens de activiteit. Dit veld is niet verplicht.

8. U krijgt nu een overzicht van uw inschrijving en kan deze in uw
winkelwagen plaatsen.

9. U kunt de artikelen in uw winkelwagen bekijken rechtsbovenaan.
Hier kunt u ook artikelen verwijderen, aanpassen of uw winkelwagen
afrekenen.

10. U kunt nu uw betaling uitvoeren via de beveiligde Ingenico-omgeving
(voorheen Ogone).

Volg voor de uitvoering van uw betaling de gegevens die op uw scherm
verschijnen.
11.U ontvangt per mail een overzicht van uw bestelling.
12.U kunt te allen tijde uw bestellingen nakijken op de webshop via ‘Mijn
Profiel’, ‘Historieken en overzichten’.

Via dit overzicht kunt u ook steeds uw fiscale attesten raadplegen en
afdrukken. Bovendien kunt u hier ook het krediet en de verrekeningen op
uw geldbeugel (= Jotie-Pas) nazien.

13.Via ‘Mijn Profiel – Mijn gegevens’ kunt u steeds uw persoonlijke gegevens
controleren en aanpassen.

3 Uw Jotie-Pas opladen
U kunt uw Jotie-Pas opladen via de webshop. Volg hiervoor stappen 1 en 2 van
bovenstaande handleiding. Let op: elk kind heeft een afzonderlijke Jotie-Pas. U
moet dus per kind inloggen met de gegevens van dit kind.
1. Klik op het tabblad ‘Webshop’.

U krijgt nu een overzicht van de beschikbare herlaadmogelijkheden, alsook
de mogelijkheid om aankopen te doen bij de Dienst Toerisme.
Via de Zoek- en filteropties kunt u kiezen voor ‘Geldbeugel’ om enkel de
artikelen van de jeugddienst te zien.
2. U kan nu het gewenste bedrag samenstellen door de aantallen te wijzigen
en het bedrag in uw winkelwagen te plaatsen.

3. Nadien kunt u uw winkelwagen afrekenen zoals beschreven in stappen 9
en 10 van bovenstaande handleiding.

Wij hopen met deze webshop aan de vraag van onze klanten te voldoen en
wensen u alvast een vlot verloop van de inschrijvingen!
Mocht u nog vragen of problemen hebben bij het gebruik van de webshop,
kunt u steeds contact met ons opnemen via jeugdcentrum@oudenaarde.be of
055 33 44 90.

