
Stappenplan: 
Hoe registreer ik me bij Book’u? 

Stap 1: Registratiepagina 

Starten met de registratie doe je via deze link: register.booku.be/vcwillebroek. Je komt dan terecht op 

volgende pagina: 

Vul op deze pagina je gegevens en zelfgekozen wachtwoord in. Vul ook je gsm-nummer in. Ten slotte 

dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Klik nadien op de blauwe knop ‘Registreer’. 

Stap 2: Gegevens aanvullen in de Book’u software 

Nadat je op de registratieknop hebt gedrukt, kom je op de pagina van Book’u terecht. Je krijgt de 

melding dat enkele verplichte waarden ontbreken. Deze gegevens dien je dus nog aan te vullen. 

Persoonlijke gegevens  

Het tabblad met persoonlijke gegevens wordt automatisch ingevuld op basis van de gegevens die je 
invulde bij de registratie. Klik in dit tabblad op ‘Opslaan’. 

https://register.booku.be/vcwillebroek


Administratieve gegevens  

Klik in het keuzemenu links op het tabblad ‘Administratieve gegevens’. Hier staat jouw gsm-nummer 

ingevuld, maar de andere gegevens dienen nog te worden aangevuld. Vul je rijksregisternummer en 

geboortedatum aan en klik nadien op “Opslaan”. 

 

 

Adresgegevens  

Klik in het keuzemenu links op het tabblad ‘Adresgegevens’. Klik nadien op ‘Voeg een nieuw adres toe’. 

Je krijgt een nieuw scherm, waar je jouw adres kan invullen. Vul hier alle gegevens in en klik nadien op 

‘Opslaan’. Je keert terug naar het eerste scherm en zal daar jouw adres zien verschijnen. 

 

 
 



Pincode  

Klik in het keuzemenu links op het tabblad ‘Pincode’. Kies een pincode die bestaat uit vier cijfers en 

klik nadien op ‘Opslaan’. 

 

 

Communicatie  

Klik in het keuzemenu links op het tabblad ‘Communicatie’. Hier kan je bepalen met welke regelmaat je 

de mailtjes wilt ontvangen. Duid hier ‘Onmiddellijk’ aan. Dit impliceert dat je de mailtjes die we 

versturen, onmiddellijk zal ontvangen. Wanneer je hier voor ‘Dagelijks’ kiest, worden alle mailtjes 

gegroepeerd en slechts 1x per dag verzonden. Voor het opmaken van onze planning dienen we echter 

soms snel te schakelen, daarom vragen we om hier ‘Onmiddellijk’ aan te duiden. Klik nadien op 

‘Opslaan’. 

 

 

Vaccinatiecentrum Willebroek  

Klik ten slotte in het keuzemenu links op het tabblad ‘Vaccinatiecentrum Willebroek. In dit tabblad kan 

je aanduiden welke functie(s) je wil opnemen. Duid alle functies aan waarin je interesse hebt en klik 

nadien op ‘Opslaan’. 
 

 

 

 



Stap 3: Klaar! 

Nadat je alle tabbladen hebt aangevuld, worden jouw gegevens ingegeven in onze databank. Wij gaan 

hier verder mee aan de slag en contacteren je van zodra we een planning opstellen.  

 

Alvast bedankt voor jouw kandidatuur! 


