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AANSLUITEN BIJ DE ROUTE DES SEL 

 
 

 

 Surf naar http://www.route-des-sel.org/ 

 Je ziet volgend scherm (schermafdruk 1), klik op [Faire une demande d’adhésion]  

 

 Je ziet schermafdruk 2.  

 Als je ooit al lid geweest bent, klik dan op bovenaan het scherm op 

[Demander un nouveau mot de passe…] en volg de procedure, die beschreven wordt in de handleiding 

“Vraag je lidnummer op en/of een nieuw wachtwoord”.  

 

  

Om lid te kunnen worden van de Route des SEL, 

moet je lid zijn van een LETS-groep! 

 

Schermafdruk 2 

 

 

Schermafdruk 1 
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Als je een nieuw lid bent, 

lees dan verder vanaf “Je reconnais…”  
 Lees aandachtig volgende documenten waarin je verbintenis met de organisatie en de werking ervan 

omschreven worden: de statuten, het huishoudelijk reglement, en de afsprakennota. 

 Het invullen van de velden en het vervolgen van de inschrijvingsprocedure verbind je tot het volgende: 

“Ik verbind me er toe ingeschreven te zijn op de mailinglist van de Route des SEL ten einde de mails van de 

leden en de informatie van de Route des SEL te ontvangen (wil je dit niet, dan dien je dit te signaleren aan 

contact@route-des-sel.org). Je inschrijving door middel van dit formulier houdt in dat je akkoord gaat met 

het huishoudelijk reglement, de statuten en de afsprakennota.” 

 Vul de verschillende velden nauwkeurig in (zie schermafdruk 3): 

o Het e-mailadres  

 Het e-mailadres dient een geldig adres te zijn, hierop ontvang je berichten. 

 Het e-mailadres wordt niet publiek gemaakt. 

 Het wordt alleen gebruikt om een nieuw wachtwoord te ontvangen of om berichten van de 

organisatie te ontvangen. 

o Je LETS-groep  

 Kies de LETS-groep waar je lid van bent uit het dropdownmenu (LETS-Gent staat erin onder de naam 

« SEL LETS GENT VZW »). 

 Staat je groep er niet in , vul die dan in in het kader “Divers et centres d’intéret” lager op het scherm.  

 

 E-mailadres  

 

 

 Je LETS-groep  
Schermafdruk 3 
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Vul de velden van schermafdruk 4 in. 

 Vul het telefoonnummer in waarop je het vlotst bereikbaar bent. 
Formaat voor niet-Franse nummers: 00(landcode) (0)4 00… 
B.v. (België – vaste lijn) 0032 9 371 753 62 of (gsm-nr.) 0032 495 99 71 23 

 Als je LETS-groep niet in de lijst staat, kan je die dus in het kader [Divers et centres d’intérêt] vermelden. 
De LETS-groep zal gecontacteerd worden om te bevestigen dat je er wel degelijk lid van bent, want enkel dan 
kan je ingeschreven worden in de Route des SEL. 

 Vul de tekens van de  kaptcha (“Vérification textuelle”) in kleine letters in het tekstkader in. 

Je kan het horen uitspreken als je klikt op [“vérifier en uitlisant un son” ) 

 Als alles is ingevuld, klik dan op [Faire une demande d'adhésion] 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Schermafdruk 4 
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 Je keert terug naar het startscherm en leest bovenaan volgende boodschappen : 

o Je wachtwoord en gedetailleerde instructies werden naar je e-mailadres gestuurd. 

o De correspondent van je LETS-groep wordt op de hoogte gebracht van je inschrijving.  

 

 
 

 Open nu je mailbox, je ontvangt onderstaande mail van contact@route-des-sel.org (schermafdruk 5). 

 Onderwerp: « Création de votre compte Route des SEL » 

 Als je op de in de mail vermelde link ()klikt, kom je op het scherm op volgende pagina  terecht. 

Deze link blijft slechts 5 dagen actief. 

 Je lidnummer () staat in de mail, dit nummer is je gebruikersnaam voor de website. 

 

  

[je LETS-groep] 

«  je naam » 

 

 

 

 

Schermafdruk 5 

mailto:contact@route-des-sel.org
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 Je wordt naar de website van de Route des SEL geleid. 

 Klik op [Se connecter]. 

 

 Je komt op volgend scherm (schermafdruk 6). 

 Vul je e-mailadres () in. 

 Vul tweemaal () hetzelfde zelf gekozen wachtwoord in. 

 Klik onderaan het scherm op [Enregistrer] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schermafdruk 6 
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 Je komt op het scherm [Créer hébergement], waar je alle details van je logies kan invullen. 

Eens ingeschreven kan je een tweede logies toevoegen, je kan de gegevens van je logies aanpassen of een 

logies verwijderen: handleiding “Logies toevoegen, aanpassen, verwijderen”.  

Schermafdruk 7 

 Vul een naam voor je logies in [Titre de l’offre enz.] . 

 Begin je voornaam en naam in te vullen, kies dan je eigen naam uit de namen, die je ziet  . 

 Vul het adres  zo nauwkeurig mogelijk in, op basis hiervan wordt de locatie op Google Maps bepaald. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Schermafdruk 7 
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 Schermafdruk 8 

 Je kan de kaart inzoomen tot op straatniveau.  

 Je kan onder de kaart ook zelf lengte en breedte invullen, maar dit is niet verplicht.  

 Vul het telefoonnummer  van het logies in, als dit verschillend is van je persoonlijke telefoonnummers. 

 Afstand en ligging ten opzichte van de dichtstbijzijnde stad (afgekort, b.v.: 12 km ZO Gent) . 

 Klik de afstand aan tussen je logies en het dichtstbijzijnde openbaar vervoer (tram, bus, trein) . 

 Klik aan wat het meest overeenkomt met je omgeving  (agglomeratie, platteland of stad) . 

 Kies je land uit het dropdownmenu ; kies departement of provincie bij het volgende dropdownmenu dat 
dan verschijnt. 

 

 

Schermafdruk 9 

 

o Divers(en) () (klik een of meerdere opties aan): 
 Toegankelijk voor gehandicapten 
 Dieren aanwezig 
 Lakens ter beschikking 
 Vrijstaand logies 
 Kamperen is mogelijk 
 Maaltijd is mogelijk 
 Er wordt gerookt 

o Capaciteit (): 
Vul het aantal mogelijke logeerplaatsen in. Vul 0 (nul) in als je geen logeerplaats aanbiedt, je logies 
zal dan niet zichtbaar zijn voor de andere leden. 

o Duur (): 
Maximale duur van het verblijf, vul 0 (nul) in als het variabel en bespreekbaar is.Termijn voor 

reservatie: () 

 

 

 

 

 

 

 

Schermafdruk 8 
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Aantal dagen tussen reservatie en verblijf, vul 0 (nul) in als dit variabel is en je wil gecontacteerd 
worden.  

o Talen die je spreekt: () 
Vul de talen in die je spreekt, behalve het Frans (b.v.: EN, NL, De, Es,…) 

o Een foto van het logies: () 
Je kan hier een foto van je logies toevoegen. Klik op [Parcourir] om de foto op je computer op te 
zoeken; klik daarna op [Envoyer le fichier] om hem op de website op te nemen. 
 Maximum: 16 Mb 
 Formaat: png, gif, jpg, jpeg 
 Grootte begrepen tussen 150 x 150 pixels en 1024 x 768 pixels 

De foto zal verschijnen op deze pagina. 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schermafdruk 9 
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Schermafdruk 10 

 Vul hier ( ) details en gegevens in, die je graag wil meegeven. 
o Adressen van websites en van e-mail worden automatisch in links overgezet. 
o Toegelaten HTML-tags: <a><em><strong><cite><code><ul><ol><li><dl><dt><dd> 
o Lijnen en pragrafen worden automatisch aan de kantlijn geplaatst. 

o Meer informatie over formateeropties vind je hier (). 

 Datum van de volgende verschijning in een catalogus of een bijlage (). 
Klik op het dropdownmenu en kies de maand en het jaar van de volgende verschijning op papier. 

 Revisiegeschiedenis (): 
Noteer hier de wijzigingen die je aan de beschrijving van je logies hebt aangebracht. 

 

 Klik op [Aperçu] () om een voorbeeld van het formulier te zien. 

 Je kan op dit scherm nog wijzigingen aanbrengen. 

 Ben je tevreden , dan kan je onderaan het scherm [Enregistrer] () aanklikken. 

 Je logies is opgenomen in je aanbod. 

 Je kan altijd een tweede logies toevoegen, je kan de gegevens van je logies aanpassen of een logies 
verwijderen: zie de handleiding “Logies toevoegen, aanpassen, verwijderen”. 
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 Je ziet volgend scherm (schermafdruk 11). 

 Klik in op [Adhérer ou ré-adhérer] . 
 

 

 Op volgend scherm  (schermafdruk 12)heb je drie opties. 

 LET OP : leden van LETS-groepen die buiten Frankrijk wonen hebben enkel recht op gratis lidmaatschap 

als ze logies aanbieden!  

 Klik op de tweede optie « Adhésion Route des SEL 2013 gratuite pour… »  

 

  

 

 

 

 

Schermafdruk  11 

Schermafdruk  12 
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 Lees de tekst op volgende schermafdruk (schermafdruk 13) aandachtig en ook de erin vermelde 

documenten. 

 Klik op [Adhérer]  

Gratis aansluiting bij de Route des SEL 2013 voor leden die logies aanbieden 

en buiten Frankrijk wonen. 

Ik ben gastheer en bied logies aan buiten Frankrijk. Ik wil genieten van het gratis lidmaatschap. 

Je zal online toegang hebben tot de website van de Route des SEL en je ontvangt het “reisboekje” (carnet de voyage), 

dat tevens je lidkaart is. 

Het lidmaatschap loopt over het burgerlijk jaar, van 1 januari tot 31 december. 

Ik bevestig vertrouwd te zijn met de werking van de Route des SEL en te hebben gelezen en goedgekeurd: 

 De afsprakennota 

 Het huishoudelijk reglement 

 De statuten 
 

Ik aanvaard ingeschreven te worden op de mailinglist van de Route des SEL, op die manier ontvang ik de  

aankondigingen van de leden en de informatie vanuit de organisatie (wil je dit niet, signaleer dit aan contact@route-des-sel.org). 

Prijs: 0 € 

 

  

 Schermafdruk  13 

mailto:contact@route-des-sel.org
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 Je ziet volgend scherm (schermafdruk 14). 

 Je leest dat je gratis lid zal worden:  “Het gratis lidmaatschap bij de Route des SEL 2013, waarbij je logies 
aanbiedt buiten Frankrijk, is opgenomen in uw boodschappenmandje.”  

 Klik op [Poursuivre la commande d’adhésion]  
 

 

 Op het volgend scherm kan je je persoonlijke gegevens nog aanpassen. 

 Klik zeker in het onderdeel [Informations de livraison] (schermafdruk 15)het hokje  aan: 
[Mon adresse de livraison est identique à mon adresse de facturation] (Mijn leveringsadres is hetzelfde als 
mijn facturatieadres) 

 
 

 In het onderdeel [Mode de Paiement] (schermafdruk 16)dien je [Gratuit ou autre]aan te klikken .  

 
 

 Klik dan onderaan het scherm [Vérifier la commande d’adhésion] aan. 

 Je ziet het scherm [Vérifier la commande d'adhésion], waarop je alle gegevens nog eens kan controleren. 

 Klik desnoods op [Précédent] als je nog correcties wil aanbrengen. 

 Is alles correct, klik dan op [Enregistrer la demande d’adhésion] 

 Je komt op het scherm [Commande d’adhésion terminée]!  

 Je ontvangt nog een mail ter bevestiging van je inschrijving. 

 

 

 

 

 

 

Schermafdruk  14 

Schermafdruk  15 

Schermafdruk  16 
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 De organisatie van de Route des SEL stuurt de correspondent van je groep nog een mail met de vraag 
of je wel degelijk lid bent van de LETS-groep.  

 Als dit in orde is, is je inschrijving rond en kan je logeren bij de leden van de Route des SEL en hen ontvangen 
in jouw logies! 


