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STAP 2

Hier kom je ook terecht indien je naar 
www.mijnacademie.be/ahbeeld gaat.

Log in met je account 
(en ga verder naar stap 5)

of klik op “nog geen account”

STAP 3

Vul de gevraagde gegevens in. Kies een 
eigen wachtwoord. Klik op “maak een 
account”.

STAP 1

Ga naar www.mijnacademie.be

Kies “AH beeld Sint-Truiden” uit de lijst



STAP 4

Je account is aangemaakt, bevestig je 
account door in je email op de link te 
klikken.

STAP 5

Je kan nu inloggen met je emailadres en 
je gekozen wachtwoord. Dan kom je op 
dit scherm terecht.



STAP 6

Klik op “nieuw gezinslid” en vul de 
gevraagde gegevens in. Klik dan op 
“Toevoegen”.

STAP 7

Je kan het gezinslid nu links 
terugvinden. Er wordt gevraagd om je 
contactgegevens te controleren en nog 
een paar vragen te beantwoorden.

STAP 8

Kijk je contactgegevens na en vul aan 
indien nodig.



STAP 9

Geef een antwoord op de drie vragen en 
klik op “Bevestigen”.

STAP 10

Je kan nu een inschrijving doen voor ons 
domein (beeld).
Klik op “Nieuwe inschrijving”.

STAP 11

Kies uit de lijst waar en wanneer je 
welk vak wil volgen door op het blauwe 
potloodje te klikken.



STAP 12

Maak een keuze uit de mogelijke 
lesmomenten.
Let op! Volwassenen die het traject 
van 5 jaren willen volgen dienen 2 
lesmomenten aan te vinken.
Klik op “Bevestigen”.

STAP 13

Je bent nu ingeschreven.
De betaling moet nog voldaan worden. 

Klik aan de linkerzijde op “Nu betalen”.

STAP 14

Klik in het nieuwe venster nogmaals op 
“Nu betalen”.



STAP 15

Je kan betalen met Bancontact, VISA, 
MasterCard of Maestro.
Klik op het icoon.

STAP 16

Klik op “Ik ben akkoord met de algemene 
voorwaarden”.

STAP 17

Via MultiSafepay kan je nu de betaling 
doorvoeren.

Na de betaling is je inschrijving compleet.


