
 

 

Handleiding Click4Food 

Via de applicatie ‘Click4Food’ kunt u: 

- de uitgaven van uw zoon of dochter via de betaalkaart voor schoolmaaltijden opvolgen;  

- via e-mail verwittigd worden als het saldo onder een bepaalde waarde is gezakt. 

Click4Food is beschikbaar via een computer en op mobile device (smartphone en tablet).  

Het registreren van een gebruikersaccount voor het platform ‘Click4Food’ gebeurt in twee stappen: 

1. het aanmaken van een account op het Click4food-platform; 

2. een connectie maken tussen uw gebruikersaccount en de gegevens van de betaalkaart van uw 

dochter of zoon. Meerdere betaalkaarten kunnen aan uw gebruikersaccount gekoppeld worden. 

 

1. Maak een account aan voor de ouder(s). 

1.1 Surf naar https://click4food.compass-group.be 

Als ouder moet u zich maar één keer registeren, ook 

al heeft u meerdere kinderen die school lopen in de 

scholengroep KSO Tielt-Ruiselede. 

Klik op ‘Register new account’. 

 

Opmerkingen 

• Reeds een account? Log in met uw account-

gegevens en ga door naar 2. Click4Food 

gebruiken (zie volgende bladzijde).  

• Password vergeten? Klik op ‘Reset password’. 

 
1.2 Vul de gegevens in. 

✓ Familienaam. 

✓ Voornaam. 

✓ De ‘Login’ verschijnt automatisch, u kan die 

eventueel aanpassen. 

✓ Kies uw taal. 

✓ Vul uw e-mailadres in.  

✓ Vul de ‘Firma code’ in (zie brief). 

✓ Vul de ‘Eerste klantencode’ in (zie brief). 

✓ Vul de ‘Tweede klantencode’ in (zie brief). 

✓ Kies een wachtwoord en hou rekening met de 

regels van de Compass-Group. 

✓ Klik op ‘Opslaan’. 

 

https://click4food.compass-group.be/


 

1.3 Klik op ‘Aanvaarden’. 

Uw account werd aangemaakt.  

Bewaar zorgvuldig uw login-gegevens die u per e-

mail heeft ontvangen. 

 

2. Click4Food gebruiken 

2.1 Het overzicht raadplegen van uw zoon of 

dochter. 

✓ Klik op ‘eMoneySafe’. 

✓ Klik op ‘Overzicht’. 

 

2.2 Een betaalherinnering instellen. 

✓ Klik op ‘eMoneySafe’. 

✓ Klik op ‘Account’. 

✓ Plaats een vinkje in de checkbox. 

✓ Stel een bedrag in vanaf wanneer er een 

herinnering moet gestuurd worden (bv. rekening 

gaat onder de € 25, dan krijgt u een mail). 

✓ Stel in om de hoeveel dagen u zo’n herinnering 

wenst te ontvangen. 

 

2.3 Nog een dochter of zoon toevoegen aan uw 

account. 

✓ Klik op ‘eMoneySafe’. 

✓ Klik op ‘Account’. 

✓ Vul de drie codes in (zie brief die hoort bij de 

betaalkaart van uw dochter of zoon). 

✓ Klik op het plusteken. 

 


