Aanvraag gemeentelijk materiaal uitlenen
Ga naar https://reservaties.sint-pieters-leeuw.be

Indien u zich al geregistreerd hebt, ga verder naar stap 2

STAP 1: registreer je als klant.
1) Klik op de knop ‘REGISTREREN’

2) Vul onderstaande gegevens in
a) Gebruikersnaam (bij voorkeur eigen naam en niet van de vereniging)
b) Wachtwoord
c) Aanspreking
d) Voornaam
e) Familienaam
f) E-mailadres
g) Rijksregisternummer
druk op ‘VOLGENDE’
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3) Vul onderstaande gegevens verplicht in
a) Duid aan of u een particulier, feitelijke vereniging of een bedrijfsvereniging bent

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Straat
Huisnummer
Bus (indien van toepassing)
Postcode
Gemeente
Telefoon- of GSM-nummer

druk op ‘VOLGENDE’
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4) Vul onderstaande gegevens verplicht in
a) Rekeningnummer
b) Een e-mailadres voor digitale facturen
c) Ter attentie van (optioneel)
d) Duid aan:
 Facturatie adres is gelijk aan adres van klant
 Verstuur facturen naar een andere contactpersoon/adres
(1) Vul het correcte contactadres in
druk op ‘VOLGENDE’
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5) Controleer gegevens correct zijn en klik op ‘REGISTREER’

6) Je zal een e-mail krijgen om je account te verifiëren. Zolang je je account niet
verifieert, kan je geen reservaties aanvragen.
De gemeente krijgt jouw aanvraag binnen en zal je als klant goedkeuren.
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STAP 2: Een aanvraag indienen om gemeentelijk materiaal uit te lenen.

 OPGELET: aanvragen dienen minimum 2 weken op voorhand
aangevraagd worden. Latere aanvragen kunnen enkel telefonisch of via
mail gebeuren (contactgegevens zie laatste pagina).

1) Klik op de knop ‘INLOGGEN’

2) Vul in:
a) Gebruikersnaam
b) Wachtwoord
druk op ‘AANMELDEN’
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3) Klik in het tabblad ‘RESERVEREN MAATERIAAL’ op ‘NIEUWE AANVRAAG’

4) Selecteer de datum vanaf wanneer je het materiaal wenst te reserveren en klik
op ‘ZOEKEN’

5) Je krijgt een overzicht van alle materialen. Wens je graag te weten of een
materiaal beschikbaar is, dan klik je op de gewenste balk.
In het voorbeeld hieronder zie je dat we 60 panelen ter beschikking hebben en
dat op donderdag 27 februari 2020, 2 panelen al gereserveerd zijn (tot 2
maart) en dat er nog 58 beschikbaar zijn.
Wens je het materiaal te reserveren, dan klik je op ’NIEUWE AANVRAAG’
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6) Controleer of je gegevens correct zijn en klik nadien op ‘VOLGENDE’
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7) Gelieve alle velden zo duidelijk mogelijk in te vullen en klik vervolgend op
‘VOLGENDE’

8) Noteer in elk vak hoeveel je van elk materiaal wenst uit te lenen en klik op
onderaan op ‘TOEVOEGEN’

Je ziet nu onderaan een overzicht van al het materiaal dat je wil reserveren en
hoeveel. Als dit correct is klik je op ‘VOLGENDE’
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9) Selecteer of de gemeente het materiaal moeten plaatsen of niet en klik op
‘VOLGENDE’

10) Je krijgt een overzicht van het gereserveerde materiaal. Wanneer het
materiaal door de gemeente moet geleverd en opgehaald worden, dien je dit
te selecteren in extra.
a) Duid ‘Levering’ aan in ‘EXTRA’
b) Klik nadien op ‘TOEVOEGEN’
Wanneer alles correct is klik je onderaan op ‘BEVESTIGEN’
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11) Je krijgt een overzicht van je reservatie. Je krijgt ook een mail opgestuurd met
de bevestiging van je aanvraag. OPGELET: Hiermee is je reservatie nog NIET
goedgekeurd. Je aanvraag wordt doorgegeven aan de bevoegde dienst die
hem nog dient goed te keuren.
Wanneer deze is goedgekeurd, ontvangt u hiervan via e-mail een bevestiging.
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Indien u nog vragen heeft of er problemen opduiken, aarzel niet om contact op te
nemen met de medewerkers van de
sportdienst: Wildersportcomplex, Sportlaan 11 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 02/371 14 20
email. sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
cultuurdienst: CC Coloma, J. Depauwstraat 25 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 02/
Email: cultuurdienst@sint-pieters-leeuw.be
jeugddienst: Laekelinde, Lotstraat 8 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 02/370 82 80
Email: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
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