
Gelieve bij onduidelijkheden of problemen een mail te sturen naar inschrijvingen@chiromuizen.be 
 

Inschrijvingen Chiro Muizen 

 

1. Surf naar https://inschrijven.chiromuizen.be/ 

 

2. Nu wordt er gevraagd om een account aan te maken. Geen zorgen, hiermee zullen jullie geen 

extra spam krijgen. Dit account zorgt ervoor dat jullie achteraf de gegevens eventueel 

kunnen aanpassen en dat jullie de komende jaren enkel een bevestiging van herinschrijving 

moeten doen zonder alles opnieuw in te vullen. 

LET OP: onthoud de inloggegevens goed, wegens privacy redenen gaan de gegevens verloren 

indien u uw wachtwoord vergeet! 

3. Na het aanmelden/inloggen, kan u uw kind(eren één voor één) inschrijven. Dit doet u door 

op “lid inschrijven” te klikken. 
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4. Hierna begint het invullen van de gegevens, dit gebeurt stapsgewijs. Afhankelijk van de 

leeftijd van uw kind kan u eventueel een email of gsm-nummer toevoegen. Dit kan handig 

zijn voor de oudere groepen. 

 

5. Wanneer u op volgende klikt, wordt de groep automatisch weergegeven. (In uitzonderlijke 

gevallen kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Gelieve in dit geval de leiding te 

contacteren). 

6. Hierna wordt gevraagd om de gegevens van de ouders door te geven. U kan zelf bepalen van 

wie u de gegevens doorgeeft (gelieve minstens 1 ouder toe te voegen). 
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7. Voor de zekerheid wordt er ook gevraagd om een noodcontact toe te voegen. Dit kan eender 

wie in uw omgeving zijn. Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn in een noodgeval (en alleen 

dan), kunnen we deze persoon contacteren. 

 

8. Als laatste wordt er gevraagd om de persoonlijke steekkaart, ook wel medische fiche 

genoemd, in te vullen. Dit is gevoelige informatie waarvan u niet verplicht bent om deze met 

ons te delen. We wijzen er wel op dat het achterhouden van deze gegevens gevaar kan 

opbrengen tijdens onze activiteiten (bijvoorbeeld: weekend, kamp). 

Deze gegevens worden strikt opgevolgd en kunnen alleen bekeken worden door de leiding 

van uw groep, de algemeen verantwoordelijken en uzelf. De kookploeg kan de allergenen 

zien. Voor de anderen zijn ze niet zichtbaar (end-to-end encryptie). 

9. Wanneer iedereen is ingeschreven kan u op de knop inschrijven klikken. Hiermee wordt u 

naar het betaaloverzicht geleidt waar u tezamen voor alle kinderen betaalt. De betaling 

werkt via overschrijving. Gelieve de gestructureerde mededeling zorgvuldig over te typen of 

simpelweg de QR-code te scannen. 

10. Hiermee bent u aan het einde van de inschrijvingen gekomen, wij volgen de betalingen 

geregeld op en zullen deze bij ontvangst goedkeuren (kan enkele dagen duren). Laten we er 

samen een fijn en coronaproof jaar van maken! 
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