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: werken met elektronische
dienstencheques

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

1

Inloggen

1.
2.
3.


Surf naar www.dienstencheques-vlaanderen.be
Klik rechts bovenaan op ‘Mijn dienstencheques beheren’
Geef je login en paswoord in.
Opgelet!
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het ingeven van kleine letters en hoofdletters. Als vb. je login in
hoofdletters moet, gaat het niet werken als je kleine letters schrijft.

4.
5.

Klik op ‘Inloggen’
Je komt terecht op de homepage.

Homepage

Hier vind je nuttige info zoals:
1.
2.
3.

Je gebruikersnummer
Details van je laatste bestelling
Totaal van de aankoop van dienstencheques = het totale bedrag dat je huidig kalenderjaar al
betaald hebt aan dienstencheques en het aantal cheques dat je daarmee gekocht hebt
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Bevestigen van een prestatie

1.
2.

Klik links op ‘Opvolging van de prestaties’
Klik bovenaan op ‘Bevestigen/Betwisten’

2

1

Hier zie je:
-

De prestaties die je nog moeten betalen.
Het aantal cheques dat je nog beschikbaar hebt.

3.

Kijk de prestatie na.
 Is de datum correct?
 Is het aantal gepresteerde uren correct?
Verschuif de balk onderaan je scherm helemaal naar rechts.
Als alle gegevens correct zijn, klik op het blauwe vinkje onder ‘Bevestigen’.

4.
5.

 Je hebt de prestatie betaald.
Opgelet: Je hebt 4 werkdagen de tijd om een prestatie te bevestigen.

3

Wil je een prestatie betwisten?

1.

2.
3.

Je kijkt de prestatie na en stelt vast dat er iets fout is.
 De datum is fout.
 Het aantal gepresteerde uren is fout.
Verschuif de balk onderaan je scherm helemaal naar rechts.
Klik op het blauwe kruisje onder ‘Betwisten’.

 Je hebt de prestatie niet betaald.
Opgelet: Je hebt 4 werkdagen de tijd om een prestatie te betwisten.
4.
5.

We onderzoeken wat er is fout gegaan. We nemen hiervoor contact op met jou.
We verbeteren de fout en je kan de prestatie bevestigen.

4

Wil je je persoonlijke gegevens wijzigen?

1.

Klik links op ‘Persoonsgegevens’.

1

2
5
2.
3.
4.
5.

Klik onderaan op ‘De gegevens wijzigen’.
Klik in het balkje onder datgene dat je wil wijzigen.
Verwijder wat er staat en vul het correcte in.
Klik onderaan op ‘Mijn dossier valideren’ om de wijzigingen op te slaan.

5

Wil je weten hoeveel cheques je nog beschikbaar hebt en
hoe lang ze nog geldig zijn?

1.
2.
3.

Klik links op ‘Mijn elektronische portefeuille’.
Hier zie je per bestelling: het aantal gekochte cheques, het aantal beschikbare cheques en de
vervaldatum.
Kijk naar ‘Totaal aantal beschikbare cheques’ om te weten hoeveel cheques je nog hebt.

1

3
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Wil je een overzicht van alle prestaties van je poetshulp?

1.
2.
3.

Klik links op ‘Opvolging van de prestaties’
Klik bovenaan op ‘Bevestigde prestaties’
Klik in de witte balk onder ‘Periode’ om te kiezen van welke periode je de prestaties wil zien.
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Wil je dienstencheques laten terug betalen?

Wanneer?
 Je wil de poetshulp stopzetten.
 Je dienstencheques zijn bijna vervallen en je kan ze niet meer tijdig opgebruiken.
1.
2.
3.
4.

Klik links op ‘Omruiling of terugbetaling’.
Klik bovenaan op ‘Terugbetaling e-cheques’.
Vul onder ‘Terug te betalen cheques’ het aantal cheques in dat je wil laten terug betalen.
Klik op ‘Volgende’.
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Je dienstencheques beheren via de app ‘Dienstencheques by Sodexo’

Download de applicatie ‘Dienstencheques by Sodexo’ voor Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=sodexo.vouchers&hl=nl

Download de applicatie ‘Dienstencheques by Sodexo’ voor IOS:
https://apps.apple.com/be/app/titres-services-by-sodexo/id1093781398?l=nl
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