Thuiszorg Heist-op-den-Berg
contactpersoon |
telefoon |
mail |
adres |

Bregt Janssens
015 23 87 84
thuiszorg@heist-op-den-berg.be
Stationsstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg

Handleiding: overstappen van papieren
naar elektronische dienstencheques

Mijn login: ………………………………………….
Mijn paswoord: ………………………………………….

Login en paswoord aanvragen
1.
2.
3.
4.

Vul het bijgevoegde formulier ‘Overstappen naar de elektronische dienstencheques’ in.
Bezorg het ingevulde formulier aan je poetshulp of aan één van de coördinatoren van het team.
De coördinator bezorgt het formulier aan Sodexo en vraagt voor jou een login en paswoord aan.
Je ontvangt een mail met daarin je persoonlijke login en paswoord.

Aanpassing in jouw Beveiligde zone
1.
2.
3.
4.

Surf naar www.dienstencheques-vlaanderen.be
Klik rechts bovenaan op ‘Mijn dienstencheques beheren’
Geef je login en paswoord in.
Klik links op ‘Persoonsgegevens’.
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5

5.
6.
7.

7

Klik onderaan op ‘De gegevens wijzigen’.
Klik onder ‘Soort dienstencheque’ en kies voor ‘Elektronisch’.
Klik onderaan op ‘Mijn dossier valideren’ om de wijzigingen op te slaan.

Je ontvangt vanaf jouw volgende bestelling elektronische dienstencheques. Breng jouw poetshulp of één
van de coördinatoren van het team op de hoogte dat je vanaf nu met elektronische dienstencheques zal
betalen.

Extra info voor coördinator: (niet aan klanten bezorgen!!)
-

-

Bij de handleiding hoort het formulier ‘Overstappen naar de elektronische dienstencheques’. Sodexo
geeft aan dat het enkel met dit formulier mogelijk is om een login en paswoord aan te vragen bij
bestaande klanten. In deze handleiding is opgenomen dat klanten dit formulier terug bezorgen aan ons,
rechtstreeks of via de poetsvrouw. Wij kunnen dan inscannen en mailen. Dit is een service voor onze
klanten. Als er echter mensen zijn die het graag zelf opsturen kan dit natuurlijk ook, het adres staat op
het formulier.
Als klant bij zijn registratie (helemaal in het begin als hij zich inschreef bij Sodexo) een e-mailadres
heeft opgegeven, mag je gewoon bellen naar Sodexo en vragen of ze naar dat e-mailadres een login
en paswoord sturen. Ik vermoed dat dit erg weinig zal voorkomen, daarom staat het niet in de
handleiding.

