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OPNIEUW AANSLUITEN BIJ
DE Route des SEL


Jaarlijks dien je je lidmaatschap te hernieuwen bij de Route des SEL. Vanaf 2014 betalen ook
leden die niet in Frankrijk wonen lidgeld.



Als je je wachtwoord of je lidnummer vergeten bent, lees dan de handleiding “Wachtwoord”.



Log daarna in op de website (schermafdruk 1) met je login (lidnummer) en je
wachtwoord.
Klik dan op [Se connecter] .






Klik op volgend scherm (schermafdruk 2) op [Adhérer ou Ré-adhérer] 

Schermafdruk 1



Schermafdruk 2
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Je ziet volgend scherm (schermafdruk 3).
o

Klik op [Adhérer ou ré-adhérer pour 2014] 


Schermafdruk 3


Vanaf 2014 betalen ook leden die niet in Frankrijk wonen lidgeld.



Klik op de optie « Adhésion Route des SEL 2014 SANS catalogue papier » als je de
catalogus online wil lezen (7 euro)
of op de optie « Adhésion Route des SEL 2014 AVEC catalogue papier », als je een papieren
catalogus wil ontvangen (14 euro).
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Je ziet volgende tekst, daaronder vind je de vertaling.

Vertaling

Inschrijving Route des SEL 2014 ZONDER papieren catalogus
(Her)aansluiten voor 2014

 Klik hier om deze pagina af te drukken
Voor 7 euro lidgeld voor 2014 krijg je toegang tot de online catalogus van de Route des SEL en
ontvang je per post het “reisboekje”, dat meteen dienst doet als lidkaart.
Twee “nachtjes” (2 uren dus) worden afgetrokken van je “reisboekje” voor het functioneren van de
Route des SEL zelf.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.
Ik bevestig kennis te hebben genomen van het functioneren van de Route des SEL en volgende
documenten te hebben gelezen en goedgekeurd:
 Het handvest
 De statuten
 Het huishoudelijk reglement
Je kan deze documenten online lezen.
Ik accepteer ingeschreven te worden in de mailinglist van de Route des SEL om informatie te
ontvangen van de organisatie van andere leden. Wilt u dit niet, stuur een mail naar contact@routedes-sel.org.

Kijk uit, je LETS-groep vraagt misschien om een periode te wachten tussen je aansluiting bij de LETSgroep en je aansluiting bij de Route des SEL. Informeer hiervoor bij je LETS-groep.
Je aansluiting is pas geldig als deze wordt goedgekeurd door de coördinator van je LETS-groep bij de
Route des SEL.
Bedrag: € 7,-
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Klik op [Adhérer] (aansluiten) 
Je ziet volgend scherm.







In je boodschappenmandje (Panier de commande) zit nu je inschrijving voor 2014 aan
7 euro.
Klik op [Poursuivre la commande d’adhésion] 
Op het volgend scherm [Poursuivre la commande d’adhésion] kan je je persoonlijke gegevens
nog aanpassen.
Klik zeker in het onderdeel [Informations de livraison] 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]klik je de betalingswijze aan :
o Bankkaart (beveiligde server)
o Met bankcheque
o Gratis (enkel voor leden van buiten Europa!)
o Overschrijving
Kies je voor “Bankkaart”, dan dien je daaronder het type bankkaart aan te klikken. 
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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 [Payer par carte bancaire].
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Je wordt nu naar een beveiligde server gebracht waar je de betaling kan uitvoeren.
Je ziet volgend scherm, de vertaling vind je hieronder.

Boodschap:





Bij betaling met een bankkaart ontvang je een betalingsbewijs per email.
Bij betaling per overschrijving:
Op het overschrijvingsformulier dien je het ordernummer en je lidnummer in te vullen
(bv. 2485 6001). De IBAN-BIC gegevens staan op het scherm dat je ziet als je kiest voor
betaling per overschrijving.
Bij betaling per cheque
Druk het scherm af dat je ziet als je voor deze optie kiest en stuur het, samen met de cheque,
op naar: Route des SEL, 177 rue Pierre Loti, F- 17300 Rochefort, France.

Inschrijvingsprocedure is beëindigd
Je inschrijvingsprocedure is beëindigd, het nummer is (7558).
We bedanken je voor je inschrijving. Klik hier om na te kijken hoever de inschrijvingsprocedure
gevorderd is.
De coördinator van de Route des SEL in je LETS-groep dient je inschrijving goed te keuren, hij/zij
heeft een mail gekregen hierover. Neem contact op met hem/haar als je binnenkort geen verder
nieuws krijgt over je inschrijving.
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De informatie over je logies zullen op de site verschijnen na de validatie van je inschrijving door je
coördinator en in de papieren catalogus van januari (bij aansluiting tussen augustus en half
november) of in die van mei (bij aansluiting tussen half november en half april).
Je dient te wachten tot de vrijwilligers van de Route des SEL je inschrijving registreren en je
“reisboekje” (met catalogus als je hierom vroeg) opsturen, je wordt hiervan per mail verwittigd.
Betaling met een cheque kunnen er een maand over doen alvorens ze verwerkt kunnen worden.
De “reisboekjes” van de inschrijvingen tussen augustus en december voor het volgend jaar zullen
midden januari verstuurd worden.
Je kan je persoonlijke gegevens en die van je logeerplaats updaten op Cliquez ici pour modifier votre
hébergement. Er is een handleiding om je hiermee te helpen.
De vrijwilligers van de Route des SEL wensen je veel gezellige en geslaagde uitwisselingen en
bedanken je voor je geduld tijdens deze periode die voor hen zeer druk is.

