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Voordelen EDUCAMshop 
• altijd bereikbaar, u hebt enkel een 

internetverbinding nodig 
• gebruiksvriendelijk 
• volledig overzicht van geplande open 

sessies 
• filtermogelijkheden 
• veilige online betaling 

 



Waarom een account aanmaken?  

• u bespaart tijd: u vult 1 maal uw 
basisgegevens in 

• u kan makkelijker bestellen, betalen en 
opvolgen 

• u krijgt een volledig dashboard (overzicht) 
waarin u een volledige historiek ziet van uw 
activiteiten binnen de EDUCAMshop 



Waar een account aanmaken? 
 Klik op Een account aanmaken 



Wat invullen? 
 Vul hier uw contactgegevens in 



Hoe opleidingen selecteren? 

Hier kan u verschillende filters selecteren 



Hoe opleidingen selecteren? 

Hier kan u de resultaten verder filteren 



Hoe opleidingen selecteren? 
Hier kan u kiezen om de resultaten te 
bekijken in een foto- of lijstvorm 



Hoe opleidingen selecteren? 

Hier kan u sorteren,  
bijvoorbeeld alfabetisch of op prijs 



Hoe een opleiding in detail 
bekijken? 

Details over de opleidingsinhoud 
vindt u onder INFORMATIE 



Hoe een opleiding in detail 
bekijken? 

Details over de data en de locatie van de 
opleiding vindt u onder SPECIFICATIES 



Hoe bestellen? 
 

U bestelt een opleiding door te 
klikken op IN WINKELWAGEN 



Hoe bestellen? 

U klikt op Bestelling afronden om 
naar de volgende stap te gaan 

Hier kan u de verschillende stappen 
volgen van uw bestelling. 



Hoe bestellen? 
 

U logt in met uw account of kiest 
om als gast af te rekenen 



Hoe bestellen? U controleert  uw betaalgegevens 



Hoe bestellen? 
 

U betaalt geen reservatiekosten bij 
een online bestelling 



Hoe betalen? 
 

U kan hier kiezen tussen Bancontact/Mister 
Cash, Visa, Maestro, Mastercard of PC  Banking 
(Belfius, ING & KBC) 

U kan ook na uw bestelling betalen 
met een ‘klassieke overschrijving’ 



Hoe betalen? 
 

U controleert uw bestelling 



Hoe betalen? 
 

U vermeldt de naam en het 
nationaal nummer van de cursist 

U accepteert de algemene 
verkoopsvoorwaarden 



Hoe betalen? 
 

U plaatst de bestelling 



Hoe betalen? 
 

U selecteert de gewenste betaalwijze 
en voert uw betaling uit. 



Hoe betalen? 
 
Na de betaling ontvangt u een bevestigingsmail en wordt u binnen 
de 48 uur gecontacteerd om uw bestelling in detail af te handelen 



Komt u in aanmerking voor kmo-
portefeuille? 
• Dan betaalt u enkel het BTW-bedrag van 21% 

aan EDUCAM Service NV so 
• Uw aanvraag bij kmo-portefeuille dient u in 

binnen de 14 dagen na de startdatum van de 
opleiding. 

• Het erkenningsnummer van EDUCAM Service 
NV so is DV.0110250. 

• Meer informatie over kmo-subsidies: surf naar 
www.kmoportefeuille.be of bel gratis naar 
1700 

http://www.kmoportefeuille.be/


Hoe een opleiding bestellen indien 
u de kmo-portefeuille gebruikt? 

 

U selecteert op Kmo-portefeuille zodat u enkel de opleidingen ziet 
met als dagprijs het BTW-bedrag van 21%. 
 
De volgende stappen zijn gelijk aan de werkwijze voor opleidingen 
zonder kmo-portefeuille. 



Vragen over EDUCAMshop? 
Als u vragen hebt of suggesties, aarzel niet om 
contact op te nemen met EDUCAM Service: 
• via e-mail webshop@educam.be 
• via telefoon: 02 778 63 30 

 

mailto:opleidingscv@educam.be
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