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De eerste keer/1

1. Open de e-mail

2.  Download de app

De eerste keer/2
3. Open de app

4.  Voer het gebruikersnaam en wachtwoord in uit de e-mail  

5. Zoek Het Taalhuis (hoeft maar 1 x)
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De eerste keer/3
6. Informatie mag je weg swipen

7. Ga naar account / jouw gegevens                                                  en controleer al je gegevens, waar nodig aanpassen

keuze of wij foto’s/video’s van jou mogen gebruiken 
8. mogen klasgenoten jouw naam zien in de app?

graag aanzetten

De eerste keer/4
9. De privacy is goed geregeld, maar kun je hier lezen 

10 . De Algemene voorwaarden zijn ons Reglement, die krijg je van je docent. Het zijn de regels waar iedereen
zich aan moet houden. 

11. 
Upload jouw profielfoto, zodat je docenten en klasgenoten zien wie je bent. 
Deze foto is alleen te zien voor mensen van Het Taalhuis. 
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Abonnement

Bankrekening
invullen

Naar beneden scrollen
Handtekening
zetten

Datum ingang (na 5 maart 2022)

fietsles of taalles

bij taalles, hoe vaak wil je komen?

Planning
Je kunt er voor kiezen om automatisch in 
te schrijven:  

Klik op de les(sen) die je volgt
en je bent voor alle toekomstige
lessen ingeschreven.
Let op: kom je een keer niet, dan 
moet je je afmelden.

Je kunt er ook voor kiezen om je iedere keer aan te melden
als je wilt komen:

Kiezen voor
lijst of kalender

Klik als je voor
deze les wil
inschrijven, of scroll
door naar de volgende
weekHier kun je zien voor welke

lessen je gereserveerd hebt

Let op: bij deze keuze moet je je dus voor iedere les aanmelden. 
Het kan zijn dat een les vol zit. Je komt dan op de wachtlijst en je 
krijgt bericht als er toch plaats is.

* Aan- en afmelden uiterlijk een dag voor de les
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Je wachtwoord kun je wijzigen als je inlogt in het webportaal (dus via laptop of pc, niet via de app op de telefoon). Je 
kunt inloggen in het webportaal via de link die staat op de homepage van www.hettaalhuisroosendaal.nl

Wil je je abonnement wijzigen of opzeggen, ga dan naar lidmaatschap / abonnement / klik op opzeggen
Kies een reden waarom. Klik op   Opzeggen

Wil je een ander abonnement, dan maak je dat aan bij abonnementen

Stop je helemaal, is de opzegtermijn een maand

Wijzigingen
Als er iets wijzigt in je adres, telefoonnummer, e-mail of bankrekening: wijzig dit altijd in de app bij jouw gegevens

Je kunt je profielfoto zo vaak aanpassen als je wilt 

Kinderoppas
Kinderen die zijn opgegeven voor de kinderoppas, vallen onder het familieaccount van de moeder.  
Via familie accounts kun je wisselen naar het account van het kind. Je kunt dan de gegevens
van het kind aanpassen bijvoorbeeld. 

Voor de kinderoppas moet een rittenkaart worden gekocht. Zie lidmaatschap/ rittenkaart.
Er is een type rittenkaart: 10 x oppas voor  10.

De aanschaf gaat op dezelfde wijze als bij een abonnement, zie de uitleg daar.
De kosten worden samen met het abonnement afgeschreven van de bank.

Als het kind naar de opvang komt, dan wordt 1 rit afgeschreven. Komt het niet, dan kost het niets.

Let op: het kind moet ook voor iedere keer dat het komt aangemeld zijn bij
de kinderoppas. Zie bij planning


