
 

 

 

 

 

Avelgem, 4 april 2019 

 

Betreft: betaling kaart Scolarest via de website click4food 

 

Beste ouders 

 

Sedert begin dit jaar heeft u als ouder een account op de website www.click4food.be. Hier kan u 
volgende zaken doen: 

ü de uitgaven van uw zoon/dochter in het schoolrestaurant opvolgen 
ü een verwittiging instellen zodat u op uw gebruikelijk e-mailadres een bericht ontvangt 

wanneer het saldo onder een zelf gekozen bedrag zakt 

De mogelijkheid om ook via deze website een betaling uit te voeren, was tot nu toe niet 
geactiveerd. We stellen deze optie vanaf nu open en we voorzien een overgangsperiode in het 3de 
trimester. Betalen kan via de pc of via de smartphone. 

 

Concreet: 

 

ü Tijdens het 3de trimester van dit schooljaar heeft u 2 mogelijkheden:  
ofwel betaalt u nog zoals u gewoon was (dit is via een overschrijving met 
gestructureerde mededeling) 
ofwel betaalt u via de website click4food: u betaalt onmiddellijk via Bancontact  

ü Vanaf september volgend schooljaar: iedereen betaalt via de website click4food 

 

Voordelen van betaling via de website: 

 

ü Wanneer u een e-mail krijgt dat het saldo onder het gekozen bedrag is gezakt, klikt u op de 
link en u kan onmiddellijk betalen, ook via uw smartphone. U hoeft niet te zoeken naar de 
gestructureerde mededeling en u moet geen overschrijving uitvoeren. 

ü Het betaalde bedrag is voor ons onmiddellijk zichtbaar. Bij betaling via overschrijving in het 
huidige systeem moet u rekenen op een drietal dagen vooraleer wij de betaling zien en het 
bedrag op de kaart kunnen zetten. 

Heeft u nog geen login op Click4food? 

In de bijlage van het mailbericht over Click4food kan u linken vinden om een login aan te maken op 
PC, smartphone of I-pad. 

 

Werkwijze: 



 

VIA COMPUTER 
 
U meldt zich aan op de website  https://click4food.compass-group.be  
 

   
    
   
Druk op   en u komt terecht op de pagina van Worldline om uw betaling uit te 
voeren. 

 
 
 
 
U  betaalt ofwel via  de app van Bancontact of via de bankkaart: 

              OF                  
 

VIA SMARTPHONE         Surf naar  https://m-C4f.compass-group.be  
 

ga naar  E-MoneySafe 
 

 
 
  

 

Er is 1 scherm per kaart of per kind dus. 
 
Indien u nog geen login heeft, kan u er een aanmaken door op de 
linken te klikken in het document dat u via mail werd toegestuurd. 

Geef het bedrag in dat u wenst op te laden. 

U betaalt via Bancontact of Maestro. 

NIET via VISA of Mastercard !  

Opgelet: indien u dit toch doet, komt 
het geld niet op onze rekening 
terecht. 

Geef het bedrag in en druk op   
 
De pagina van Worldline wordt geopend om 
uw betaling uit te voeren. 
Kies hoe u wenst te betalen en volg de 
instructies. 
 
U kan een link naar E-MoneySafe op uw 
startscherm plaatsen. 


