
HOE SCHRIJF IK MIJ IN ONLINE? 

 

STAP 1: Surf naar www.robasdancefactory.be → klik op inschrijven  

 

STAP 2: Maak een account aan 

Je wordt doorgestuurd naar ons inschrijvingssysteem waar je een nieuw account zal moeten aanmaken. Op 

deze manier creëer je een persoonlijk account waarop je steeds de kalender en andere informatie over de 

lessen kan raadplegen.  

Let op: gebruik een emailadres dat je vaak gebruikt want alle communicatie betreffende lessen, kampen, 

eetdagen, … zal naar dit emailadres verzonden worden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze registratie ontvang je onderstaande mail van ons 

 

 

 

 

 

 

STAP 3: Vul je persoonlijke gegevens in 

LET OP: als je jouw kind wil inschrijven zal je zowel je eigen gegevens als die van je kind moeten doorgeven. 

De gegevens van je kind horen bij LID en die van jou horen bij OUDER 

http://www.robasdancefactory.be/


 

STAP 4: Schrijf je in voor een les 

Na invullen van je gegevens kom je terecht in je persoonlijk account. 

Op de home pagina zal je de knop inschrijven zien staan. 

 

 

Na het klikken op deze knop zal je volgende stappen moeten doorlopen 

 

 

Bij stap 2 zal het systeem automatisch enkel de lessen voorstellen waarvoor je jezelf kan inschrijven. 

 

 

Klik hier op de gewenste groep en je zal terecht komen bij stap 3 waar je een eventuele opmerking voor de 

lesgever kan toevoegen en waarbij je het reglement en het privacy statement moet goedkeuren.  

 

 



Als laatste stap krijg je nog een overzicht van je les en het inschrijvingsgeld. 

Als alles in orde is kan je klikken op betalen en op deze manier zal je doorgezonden worden naar de 

betalingspagina. 

LET OP: bij inschrijving in meerdere lessen zal dit moeten herhalen voor elke groep.  

 

STAP 5: Je bent ingeschreven 

Na betaling ontvang je nog een mail van ons met de bevestiging van je inschrijving.  

Controleer op in je persoonlijk account nog even wanneer de lessen voor jou zullen starten en in welk 

lokaal je moet zijn.  

 

Toch nog vragen? 

Contacteer ons dan even via info@robasdancefactory.be en we helpen je graag verder.  

 

mailto:info@robasdancefactory.be

