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1. Surf naar www.eetleerleef.be en klik op ‘SECUNDAIR’. 

 

2. Klik in de rechterkolom op ‘Money$afe’. 

 

3. Meld u aan.  

 

 Als u een Windows Live-, Yahoo!-, Google-, of Facebook-account heeft, kan u zich met die 

account aanmelden. Ga vervolgens naar stap 7. 

 Als u geen Windows Live-, Yahoo!-, Google-, of Facebook- account heeft, of indien u zich 

niet met die account wenst aan te melden, kies dan voor ‘Compass ID’ (Compass is het 

moederbedrijf van Scolarest). 
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4. Omdat dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt, moet u zich eerst registreren. 

Klik daarvoor rechts onderaan op ‘Sign up here’. 

 

5. Vul uw gegevens in en klik op ‘Create user’. 

 

6. Log in met het e-mailadres en het wachtwoord dat u net geregistreerd heeft. 
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7. Vul de aanvullende gegevens in: het e-mailadres waarop we u kunnen bereiken, uw voornaam, 

uw naam, uw voorkeurstaal, uw geslacht. Geef aan of u informatieve e-mails van ons wenst te 

ontvangen. 

 

8. Koppel de restaurantrekening van uw zoon of dochter aan uw account: vul de schoolcode en 

rekeningcodes (gebruikersnaam en paswoord) in die u van de school ontving. 

a. Klik op het plusteken naast overzicht klant: 

 

b. Vul de nodige gegevens in (zie brief): 

 

c. Herhaal dit voor elk van uw kinderen. 

 

9. Nu de restaurantrekening van uw kind is gekoppeld aan uw account, kan u het volgende doen: 

Icoon Functie 

 
Overzicht van stortingen en consumpties opvragen 

 
E-mailmelding instellen (zie stap 10) 

 
Koppeling met restaurantrekening van uw kind verwijderen 
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10. Als u een e-mailmelding wil ontvangen van zodra het tegoed op de restaurantrekening van uw 

kind een bepaalde benedengrens heeft bereikt, vul dan volgende gegevens in: benedengrens 

(kredietlimiet) en na hoeveel dagen u een herinneringsmail wil ontvangen als u het tegoed niet 

heeft aangevuld. 

 

 


