HANDLEIDING VOOR OUDERS - ONLINE GEBOORTELIJST
NAAR DE GEBOORTELIJSTMODULE
Surf naar www.dekinderplaneet.be, klik vervolgens op geboortelijsten.

Wanneer je hierop klikt kom je op onderstaand scherm terecht. Klik vervolgens op oudermodule.
Via deze weg kan je online je geboortelijst beheren als ouder.

1.

2.

Na het klikken op de knop ‘oudermodule’ kom je terecht in het inlogvenster. Je kan hier
inloggen met de login gebruikersnaam en paswoord dat in De Kinderplaneet is opgemaakt.
Na het invullen van je logingegevens klik je op inloggen.
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WELKOM OP JE GEBOORTELIJST
Na het aanmaken van je account kom je op onderstaand scherm terecht. Hieronder meer
duidelijkheid over de verschillende knoppen en mogelijkheden:
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1.

MIJN OUDERACCOUNT
De status van de artikelen op je geboortelijst:
Via ‘mijn ouderaccount’ kan je jouw gegevens, de logingegevens en details van jouw
geboortelijst raadplegen en ook aanpassen.
Daarnaast kan je als ouder online je geboortelijst beheren:
A
.

A.

B.

C.

D.
E.
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Openstaand: Hier zie je de openstaande artikelen die door de schenkers/ouders nog niet
zijn aangekocht.
Gereserveerd: Hier kan je de artikelen terugvinden die telefonisch of via e-mail
gereserveerd zijn. Deze artikelen worden meegegeven met de ouders/schenkers als de
betaling ervan binnen is.
Niet afgehaald: Dit zijn de artikelen die aangekocht zijn door schenkers/ouders maar nog
niet zijn afgehaald in De Kinderplaneet. Je kan hier ook de afhaalmethode controleren
(Schenkers of ouders).
Afgehaald: Hier kan je de afgehaalde artikelen door ouders/schenkers terug vinden.
Cadeaubonnen: Via deze weg kan je raadplegen per schenker, hoeveel cadeaubonnen er
zijn aangekocht.

Persoonlijke gegevens:
A.
B.

C.

Mijn gegevens: Wijzig hier je persoonlijke gegevens.
Details van mijn geboortelijst:
Raadpleeg je lijstnummer & vul de bevallingsdatum en naam
van je kindje in.
Logingegevens:
Wijzig de wachtwoorden van de schenker- en oudermodule.
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2.

OVERZICHT ARTIKELEN GEBOORTELIJST: ‘…PRODUCT(EN) - €…’
Wanneer je klikt op ‘PRODUCT(EN) - €…’ zie je onmiddellijk de niet-verkochte artikelen &
cadeaubonnen die op dat moment op je geboortelijst staan.
De bedragen van de cadeaubonnen zijn: €5 - €10 - €20 - €25 - €50 - €75 - €100.
Wens je artikelen aan te duiden als voorkeursartikel of verberg je deze nog even voor de
geboorte? Dat doe je ook onder ‘PRODUCT(EN) - €…’.
D.

E.

Voorkeursartikel: Je kan op elk moment per artikel aanduiden of je dit graag markeert als
een voorkeursartikel. Schenkers zien in de schenkermodule d.m.v. het vinkje wat jouw
voorkeursartikelen zijn.
Verbergen voor geboorte: Wens je het geslacht nog even geheim te houden? Selecteer
deze artikelen dan als “verbergen voor geboorte”
Let op: De optie verbergen voor geboorte verdwijnt zodra je kindje is geboren. Dit wil
zeggen dat alle artikelen vanaf dan zichtbaar zijn op de schenkermodule.
A
.

3.

B

WINKELWAGENTJE
Je kan via de oudermodule online geschenken van je geboortelijst kopen, meer uitleg hierover
in rubriek “2: zelf artikelen aankopen van je geboortelijst”.
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ZELF ARTIKELEN AANKOPEN VAN JE GEBOORTELIJST
Je kan als ouder zelf online artikelen van je geboortelijst aankopen. De artikelen die je toevoegt
aan je winkelmandje worden hier weergegeven.
A.

B.

C.

D.

Voeg de artikels die je wenst toe aan je winkelmandje. Dit doe je door te klikken op “In
winkelwagentje”.

Alle artikelen die je wenst aan je winkelwagentje toegevoegd? Dan klik je op onderstaande
knop:

Afreken – Omdat je als lijsthouder geregistreerd bent hoef je enkel de gewenste
betaalwijze te selecteren en kan je onmiddellijk je betaling afronden.

De aankoop van je geboortelijst is succesvol gelukt. Je ontvang van ons nog een
aankoopbevestiging via e-mail.
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ARTIKELEN TOEVOEGEN AAN JE GEBOORTELIJST
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1.
2.

Kies hier de categorie van het artikel dat je graag zou toevoegen aan je geboortelijst.
Opmerking: Verplicht op te nemen → Artikels uit onderstaande categorieën zijn verplicht op te
nemen wanneer je deze aan je geboortelijst toegevoegd. Wanneer je een verplicht artikel
toevoegt aan je geboortelijst moet je dit nogmaals bevestigen.

kleding / kinderwagen + draagmand / fietskar / meubelen / verzorgingstafel / badmeubel /
Isize autostoelen / speciaal bestelde artikelen / promo of netto artikelen.
→ Om logistieke redenen zijn alle artikelen die je online toevoegt verplicht op te nemen. Meer
uitleg hierover kan je in het geboortelijstcontract terugvinden.
3.

Voor je een artikel toevoegt aan je geboortelijst heb je de mogelijkheid om aan te duiden of
het desbetreffende artikel een voorkeursartikel is. Bovendien kan je ook kiezen om een artikel
te verbergen voor de geboorte.
a.
b.

4.

Voorkeursartikel
Verbergen voor geboorte

Via de knop ‘voeg toe aan mijn geboortelijst’ voeg je een artikel toe aan je geboortelijst.

VRAGEN?
Indien je nog vragen hebt over het consulteren en beheren van je online geboortelijst, helpen wij
je graag verder! Aarzel zeker niet om contact met ons op te via telefoon +32 16 53 39 41 of email: lijsten@dekinderplaneet.be.
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