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MEER INFO?

Heb je vragen over de sociale tarieven, neem dan contact op 
met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis via tel. 
012 44 09 10 of maak een afspraak. Heb je vragen over de  
vrijetijdstoelage voor kinderen met een beperking? Neem 
dan contact op met de dienst Welzijn via tel. 012 44 03 70.

1. Ga naar de webshop: https://webshopriemst.recreatex.be. Wij raden aan om de inschrijvingsmodule enkel te gebruiken via laptop of 
tablet. Als je toch een mobiel apparaat gebruikt, kan je best de liggende modus kiezen.

2. Meld je aan 
 Meld je aan als ouder (via e-mailadres of rijksregisternummer).  

Als je nog geen account hebt, klik je op ‘aanmelden als nieuwe gebruiker’.
 

 Als je volgende foutmelding ontvangt, neem je best contact op met  
welzijn@riemst.be. Dan krijg je een gebruikersnaam + wachtwoord toegekend.  
Het wachtwoord dien je aan te passen bij de eerste aanmelding. 

3. Persoonsgegevens en relaties aanpassen/toevoegen.

  
Eenmaal aangemeld, kijk je jouw gegevens en relaties na via ‘mijn gegevens’ en ‘relaties’. Voor een stappenplan voor het aanpassen van 
deze gegevens kan je een volledige handleiding downloaden op www.riemst.be, onder het tabblad van de kinderopvang.

Kies voor het inschrijven van activiteiten (grabbelpas, SWAP, 
sportkamp) bovenaan in het menu voor het tabblad  
‘ACTIVITEITEN’. Kies bij het overzicht van ‘ACTIVITEITEN’ de  
benodigde activiteitenfilters (grabbelpas, SWAP, sportkamp…)  
of sorteer op periode of leeftijd. Klik daarna op de activiteit(en) 
van jouw keuze.

Het inschrijven voor de kinderopvang verloopt volledig via het 
tabblad ‘KINDEROPVANG’. Handleiding nodig? Stuur een e-mail 
naar: kinderopvang@riemst.be.

HANDLEIDING:  
HOE INSCHRIJVEN? ENKEL ONLINE 

INSCHRIJVEN!



Klik op inschrijven.

Kies de kinderen die je wil inschrijven en druk op volgende.

Voeg eventuele belangrijke medische informatie toe 
en druk op volgende.

Je krijgt een overzicht van je reservering.  
Om dit te bevestigen klik je op ‘in winkelwagen’.

Je kan nog verder winkelen en op dezelfde manier 
als eerder een andere activiteit kiezen. 
Klik daarna op doorgaan. 

Je ontvangt een mail met een overzicht van je reservatie.  
In de bijlage vind je eveneens een bestelbon met het overzicht. 

Opgelet: deze mail is jouw definitieve bevestiging. Je ontvangt 
geen mail meer van de betreffende dienst. Via ‘status’ kan je zien 
of je op de wachtlijst staat, of dat er effectief een plek gereser-
veerd is voor jou.

Als je graag eens vooraf wil proberen in te schrijven, kan je dat doen via onze test genaamd ‘Test_inschrijven’ ingepland als activiteit 
op 2 juni 2021. Die kan je terugvinden onder ‘ACTIVITEITEN’: alle activiteitsfilters selecteren, periodefilter 1 juni 2021 t.e.m. 3 juni 2021. 
Je kan de test invullen van woensdag 5 mei vanaf 7.00 u. t.e.m. woensdag 12 mei tot 23.59 u. Als het niet lukt of je komt  
 problemen tegen, neem dan voor de inschrijvingen van start gaan contact op met de betreffende diensten via jeugd@riemst.be, 
sport@riemst.be of kinderopvang@riemst.be. 
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