MAALTIJDEN OP SCHOOL
BELANGRIJKE INFO

Jouw zoon/dochter kan over de middag kiezen uit een divers aanbod in het schoolrestaurant. Deze
aankopen worden onmiddellijk bij aankoop betaald via de leerlingenkaart met persoonlijke barcode.
Je krijgt een brief met alle informatie en individuele codes.
Geld op de kaart laden doe je door het gewenste bedrag over te schrijven naar

RHIZO MAALTIJDEN: BE52 7360 3531 2209.
Gebruik altijd de gestructureerde mededeling die vermeld
staat op de brief: ***…/…./…..***.
Houd er rekening mee dat de verwerking van de betaling een 3-tal werkdagen duurt.

Waarom en hoe registreren op Click4food?

-

 staat er nog geld op de maaltijdkaart?
 wanneer moet ik bijstorten?
je wordt automatisch verwittigd als het saldo onder een bepaalde waarde is gezakt. Zo kan je

-

tijdig bijstorten
je kan de uitgaven van jouw zoon/dochter opvolgen.

Waarom?

Hoe?
-

Registreren kan via de app op jouw smartphone:

1. Kies hier de gewenste taal

2. Registreer (éénmalig bij
eerste gebruik)

Himpe
3.

Vul naam en voornaam in
Elise

4. Click4food stelt zelf een
login-code voor. Je kan deze
code zelf wijzigen maar de
code moet wel uniek zijn
5. Het mailadres dat je hier
opgeeft wordt gebruikt om
je te informeren over het
saldo van de
maaltijdrekening

6. Bij het naar beneden
scrollen zal je een veilig
wachtwoord moeten kiezen.
Hier lees je aan welke regels
dit moet voldoen.

9. Vul zelf gekozen
7.
wachtwoord in

8.

Vul hier de persoonlijke
gegevens uit de brief in
(firmacode, eerste
klantencode en tweede
klantencode) en klik op
“registreer nu”

Elise Himpe

Piet. Himpe@gmail. com

-

Herinneringsmail instellen

10. Klik op de 3 horizontale
lijntjes

Elise Himpe

Elise Himpe

11. Klik op instellingen

12. Klik op MoneySafe
Instellingen

Mogelijkheid om met dezelfde
account een zoon/dochter toe te
voegen. Gebruik hiervoor de
persoonlijke firmacodes die je vindt
op de brief

13. Klik op het pijltje >

14. Schuif de balk naar rechts

15. Kies het bedrag vanaf
wanneer je een mail wenst
je ontvangen en het aantal
dagen voor het ontvangen
van een herinneringsmail en
druk op opslaan

Elise Himpe € 7

-

Verbruik raadplegen:

1. Open de app en meld je aan
met jouw gebruikersnaam
en wachtwoord

2. Klik op “Mijn aankopen”

3. Je ziet de lijst van de
aankopen en de stortingen.
Door op 1 bepaalde rij te
klikken krijg je ook het detail
van die aankoop:

-

De registratie kan ook via jouw computer

Stap 1: Klik op “Login page”

Klik op:
Register new account

Stap 2: Registreer je als gebruiker

Kies de taal

Vul de gegevens in.
Geef zeker ook een
emailadres in. Kies
een eigen
wachtwoord.

Na een paar tellen kom je in een volgende pagina terecht. De knop E-Moneysafe verschijnt links.

Stap 3: Bepaal de instellingen: klik op instellingen

Vul hier de codes in die op de brief staan die je ontvangen hebt:
RHIZO8500 + eeste klantencode + tweede klantencode. Klik op het kruisje (+) om extra kinderen toe
te voegen

Stap 4: Stel een waarschuwing in

Vink het keuzevakje
aan en vul in vanaf welk bedrag je een mail wenst te
ontvangen en om de hoeveel dagen je een herinneringsmail wenst.

Zo kan je de consumties raadplegen:

Vragen?
Neem contact op met de school op het nr.
Heb je de brief met de codes niet meer?
Stuur een mail naar: ………………………………. met de
vermelding van de naam van jouw zoon/dochter.
Jouw zoon/dochter kan de brief ook afhalen op de
leerlingendienst.

Is er op het einde van het schooljaar nog een positief saldo? We betalen dit terug via de
laatste schoolrekening.

