
LDak : Stap voor stap handleiding voor 
het gebruik van de website 

 
 

 

Een persoonlijke account aanmaken 
 
Surf naar de  website : https://leuvense.dierenartsenkringen.be 
 
Klik op ‘Aanmelden/Registeren’ rechts bovenaan en vervolgens op registreren rechts 
onderaan de inlogpagina  : 

● geef een geldig email-adres : dit adres gebruikt u nadien ook om in te loggen. 
● vul de overige gegevens in. 
● laat de optie “Ik ben de eigenaar van een groepspraktijk” open ! 
● vink aan “Ik ga akkoord dat mijn persoonlijke gegevens gebruikt worden voor interne 

doeleinden”. 
● Sluit af met “Registreren” 

 
Nadien opent zich de pagina  “mijn overzicht” : 

● U kan nu uw gegevens zien. 
● Onderaan de accountgegevens kan u “bewerken” aanklikken om je gegevens aan te 

passen : vul hier uw facturatiegegevens aan. 
 

Een groepspraktijk account aanmaken 
 
Als u het inschrijven én de facturatie van meerdere dierenartsen wil groeperen, gaat u als 
volgt te werk : 

1. maak een persoonlijk account aan voor alle dierenartsen, die u wil registreren, elk 
met hun eigen email adres ! Er kunnen namelijk geen 2 personen met hetzelfde 
email adres worden geregistreerd. 
Alle dierenartsen betekent ook voor uzelf als eigenaar van de praktijk, als u zichzelf 
voor bepaalde lessen wil inschrijven. 

2. nadien maakt u een account aan, waarbij u de optie ‘ik ben de eigenaar van een 
groepspraktijk’ deze keer wel aankruist. 

3. na opslaan van de registratie heeft u een extra tabblad “Leden Groepspraktijk”, 
waar u de leden van de praktijk kan toevoegen. 

4. vervolgens kan u van hieruit groepsleden inschrijven voor de activiteiten. 
 

http://leuvense.dierenartsenkringen.be/


 

Een lessenreeks aankopen 
 
Voer volgende stappen uit nadat u bent aangemeld :  

1. Ga naar ‘Agenda’ 
2. Druk op ‘Inschrijven’ op de eerste activiteit van de reeks. 
3. Selecteer de gepaste tarief :  

○ Dierenarts - het gewone tarief 
○ Dierenarts - eerstejaars aan -50% 
○ Dierenarts - tweedejaars aan -25% 

4. Druk op ‘doorgaan’. 
 
Let op : gezien de 4 activiteiten behoren tot de voorjaarsreeks, worden de overige 3 lessen 
automatisch aan uw winkelmandje toegevoegd aan een kostprijs van 0€. 
 
Ook uw lidgeld, als dat nog niet is betaald, wordt automatisch aan het winkelmandje 
toegevoegd. 
 
Voor de groepspraktijken : als meerdere dierenartsen elk 1 of meerdere lessen uit eenzelfde 
lessenreeks gaan bijwonen, moeten ze elk als lid geregistreerd zijn én elk hun lidgeld 
hebben betaald. Nadien stuurt u ons een mailtje, waarin u doorgeeft wie welke les gaat 
volgen. Wij zorgen dan dat de aanwezigheidslijsten en de attesten per les bij de juiste 
persoon terecht komen. 
 
 

Winkelmandje afrekenen 
Open uw winkelmandje en check of volgende items aanwezig : 

● uw lidgeld (20€) 
● de lessenreeks (normale prijs 214€) 

 
Druk op de betaalknop en selecteer uw betaalvoorkeur 
 
Nadat uw betaling voltooid is, ontvangt u uw factuur per email. 


