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WERKWIJZE ONLINE INSCHRIJVEN
VOORAF




Bij het online inschrijven moet je het volledig bedrag betalen. Indien je geniet van
vermindering van inschrijvingsgeld, dan moet je de nodige papieren aan het secretariaat
bezorgen. Bij goedkeuring wordt het bedrag naar je teruggestort.
Inschrijven is persoonlijk. Het is niet mogelijk om meerdere personen in te schrijven met één
account.
Om de betalingen te kunnen uitvoeren wordt er gebruikt gemaakt van het betaalsysteem
Ogone. Je kan betalen met Visa, Mastercard en Bancontact. Er wordt tijdens de betaling een
controle door ogone uitgevoerd waarvoor de kaartlezer van je bank nodig is.

STAP 1: AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT
Tip: maak het account aan voordat je online inschrijft.
Opmerking: de eerste keer dat je online inschrijft moet je een account maken, ook al heb je ooit
een cursus gevolgd aan SNT gevolgd. Dit account heeft niets te maken met je dokeos
inloggegevens.
Werkwijze




Surf naar www.snt.be
Klik in de rechterbovenhoek op aanmelden. Het volgend scherm verschijnt:

Arsenaalstraat 4, b-8000 brugge| www.snt.be



Voer de volgende gegevens in:
 Voornaam (zoals op identiteitskaart)
 Familienaam (zoals op identiteitskaart)
 Rijksregisternummer (zoals op identiteitskaart)
 Eigen gekozen wachtwoord
 Bevestiging van eigen gekozen wachtwoord
 E-mail adres waar de activatiemail zal toekomen

Via de link “algemene voorwaarden” kan je kennis nemen van de algemene voorwaarden. Bij door
te klikken op “registratie” ben je akkoord met deze algemene voorwaarden.
Na het klikken op “Registreren” wordt
 gecontroleerd of het rijksregisternummer een geldig nummer is. Indien dit niet zo is, wordt er
een foutmelding getoond.
 indien er geen fouten voorkomen, wordt er een mail met een activatielink gemaild naar het
opgegeven e-mailadres. Je krijgt de volgende melding te zien: “Bedankt voor je registratie. Je
krijgt nu een e-mail op je account te activeren”.

Vooraleer je kan inschrijven, moet je klikken op de activatielink:
 Open je mailbox (mailadres opgegeven bij registratie).
 Klik op de knop “Activeer nu mijn SNT-account” in het bericht om je account te activeren:
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Na het klikken op de activatielink wordt het account geactiveerd. Je wordt automatisch
ingelogd.

STAP 2: CURSUSSEN TO EVOEGEN AAN HET CURS USMANDJE
Je kan inschrijven op een cursus door op de SNT website eerst te bladeren naar de gewenste
cursus en vervolgens op de knop “Inschrijven” te klikken. Afhankelijk van de kleur van de knop
kan je al dan niet inschrijven:
 De knop licht niet op: de cursus is vol, de inschrijvingsdatum is verstreken …
 De knop kleurt paars: je kan online inschrijven
 De knop kleurt geel: je kan online inschrijven, maar het aantal vrije plaatsen is beperkt

Na het klikken op een knop “Inschrijven” wordt het cursusmandje afgebeeld.

De volgende handelingen kunnen uitgevoerd worden:
 “Verwijder”: hiermee kan een cursus uit het cursusmandje verwijderd worden.
 “Nog een cursus toevoegen”: je wordt doorgestuurd naar de homepagina en kan kiezen om in
een andere cursus in te schrijven.
 “Naar volgende stap”: je wordt doorgestuurd naar de volgende fase in het inschrijfproces.
STAP 3: INVOEREN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Na het klikken op “Naar volgende stap” in het cursusmandje, worden de persoonlijke gegevens
gevraagd.
Mogelijkheid 1: je hebt reeds een cursus gevolgd aan SNT

De gekende gegevens zijn reeds ingevuld. Indien er zich een fout voordoet in deze gegevens, stuur
dan een mail naar adm@snt.be
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De volgende gegevens kan je aanpassen/invoeren:
 E-mailadres
 GSM-nummer (niet verplicht)
 Telefoonnummer (niet verplicht)
 Rekeningnummer (niet verplicht)
 Werksituatie
 Straat
 Nummer
 Bus (niet verplicht)
 Gemeente
 Land
 Hoogst behaald diploma en land van diploma
Indien een gemeente of land niet voorkomt in de lijst, dan kan je dit aanduiden.
Mogelijkheid 2: je hebt nog geen cursus gevolgd aan SNT

Indien je nog nooit een cursus hebt gevolgd aan SNT zijn volgende gegevens nodig:
 Nationaliteit
 Voornaam
 Familienaam
 Geboortedatum (wordt automatisch ingevuld)
 Geboorteplaats
 E-mailadres
 GSM-nummer (niet verplicht)
 Telefoonnummer (niet verplicht)
 Geslacht
 Rekeningnummer (niet verplicht)
 Werksituatie
 Adres
 Nummer
 Bus (niet verplicht)
 Gemeente
 Land
 Hoogst behaald diploma en land van diploma
Indien een gemeente of land niet voorkomt in de lijst, dan kan je dit aanduiden.
Invoeren van de extra gegevens

Na het invullen van de gegevens kan je via de knop “Naar volgende stap” het overzicht van je
inschrijving bekijken.
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STAP 4: OVERZICHT
In stap 4 krijg je een overzicht van de cursussen waarvoor je op het punt staat zich in te schrijven.
Via een klik op de logo’s kan je je betaalmethode kiezen (Mastercard, Visa of Bancontact).

Wanneer je klikt op “Mijn inschrijving bevestigen” dan gaat de cursist akkoord met het
centrumreglement.
Er wordt een controle gedaan of je niet reeds bent ingeschreven in de gekozen cursus en of de
cursus ondertussen niet volzet is. Indien dit zo zou zijn, krijg je een bericht. Indien gewenst kan je
een andere cursus kiezen.
STAP 5: BETALING
In deze laatste stap wordt de betaling uitgevoerd.

Via de knop “Betaling annuleren” kan je de transactie afbreken. In het ander geval wordt er na
enkele seconden een connectie gemaakt met de door SNT gekozen betaalservice
(Ingenico/Ogone). De betaalservice handelt verder de betaling af in een veilige omgeving.
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Na verwerking van de betaling krijg je een betaalbevestiging.

Je wordt vervolgens terug gestuurd naar de SNT website.
STAP 6: BETALINGSBEWIJS
Na stap 5 kom je terug op de site van de SNT. In je mailbox kan je een voorlopig betalingsbewijs
vinden:
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