
Handleiding Click 4 Food 
Registreer een account voor de ouder 

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

Aandacht bij registreren! 

U moet u zich maar één keer registreren, ook al hebt 
u meerdere kinderen (hier op school of op een 
andere school die samenwerkt met de Compass-
Group). De account maakt u aan op naam van de 
ouder, niet op naam van het kind. We koppelen het 
kind met de codes die u per e-mail ontvangen hebt. 

Klik op ‘Nieuwe account registreren’. 
 

Reeds een account? Inloggen met uw account gegevens en ga door naar de volgende pagina. 

Wachtwoord vergeten? Klik op ‘Reset password’. 

 Vul uw familienaam in. 

 Vul uw voornaam in. 

 De login verschijnt automatisch, u kan dit 

eventueel aanpassen. 

 Kies uw taal. 

 Vul een geldig 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’. 
 

Klik op ‘Aanvaarden’. 

 

Uw account werd aangemaakt. Bewaar zorgvuldig 
uw login gegevens die u per e-mail ontvangen hebt. 
Als school hebben wij geen toegang tot uw 
logingegevens. 

 

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


Click 4 Food gebruiken 

Een overzicht raadplegen van de leerling? 

 Klik op ‘eMoneySafe’. 

 Klik op ‘Overzicht’. 

Een extra kind toevoegen? 

 Klik op ‘eMoneySafe’. 

 Klik op ‘Account’. 

 Vul de drie codes in (zie brief/e-mail). 

 Klik op het plusteken. 
 

Een betaalherinnering instellen? 

 Klik op ‘eMoneySafe’. 

 Klik op ‘Account’. 

 Plaats een vinkje in de checkbox. 

 Stel een bedrag in wanneer er een herinnering 

moet gestuurd worden. Voorbeeld: de leerling 

gaat onder €25 euro, dan krijgt u een e-mail. 

 

Een online betaling doen? 

 Vul een bedrag in en klik op ‘Geld opladen’. 

 Selecteer uw betaalwijze en volg de instructies 

van Worldline. 

 De betaling wordt verwerkt binnen het uur en 

wordt zichtbaar bij ‘Overzicht’. 

 

Tips 

Registreer een nieuwe account steeds vanop een computer of laptop.  

Gebruik geen Smartphone om fouten te vermijden. 

Voor zowel Apple als Android Smartphones is er een Click4Food app beschikbaar in de App Store of de 

Google Play store. 


