
Inschrijven voor een nieuwe reeks 

Stap 1 

Klik op de aankooplink die je in de e-mail terug kan vinden.  Deze e-mail krijg je van ons automatisch 

wanneer je gekend bent in onze systemen bij de start van de nieuwe inschrijvingen.  Indien je deze 

link niet gekregen hebt, kan je altijd een nieuwe link aanvragen via onze selfservice pagina’s op 

https://www.aquafun.be/selfservice. 

 

 

 

 

https://www.aquafun.be/selfservice


Stap 2 

Vervolledig je inschrijving, pas eventuele persoonsgegevens aan en selecteer welke lessen je wil gaan 

volgen.  Verklaar je onderaan akkoord met het huishoudelijk reglement en klik vervolgens op 

verzenden. 

 

 

 

Indien je inschrijft voor een reeks die reeds volzet is, dan word je op onze wachtlijst geplaatst.  Je zal 

dan een mailtje van ons krijgen van het moment dat er een plaatsje is vrijgekomen.  Inschrijvingen 



waarvoor je op de wachtlijst staat worden niet meteen afgerekend.  Je hoeft deze pas te betalen op 

het moment dat er effectief een plaats is vrijgekomen. 

Nadat je op dit scherm je inschrijving hebt aangemaakt dien je onmiddellijk online te betalen.  Doe je 

dat niet, dan zal je plaats niet gegarandeerd kunnen blijven.  Je wordt hiervoor verder geleid naar het 

winkelmandje.  

Stap 3 

 

Pas eventueel je bestelling aan door artikelen te verwijderen. 

Wanneer je klaar bent klik je op ‘afrekenen’. 

Stap 3: 

Je komt terecht op het scherm van online betalen, waar je met bancontact kan betalen. 

Je geeft hiervoor het nummer van je bankkaart (geen creditcard, enkel een gewone bankkaart werkt 

!) in alsook de vervaldatum van je kaart.  Vervolgens klik je op ‘Betaal’. 

 



Afhankelijk van je bank, krijg je dan een betaalscherm van de bank. Bij Belfius ziet dat er zo uit: 

 

Is de betaling geslaagd, dan krijg je het volgende scherm te zien: 

 

 

Stap 4: 

Je krijgt een mailtje in je mailbox met bevestiging van je betaling, alsook het attest voor de 

mutualiteit. 



 


