Handleiding Mechelenbon,
shoppeninmechelen.be en platform
Mechelen Winkelstad
Inhoudstabel

A.

Registreer je bedrijf ................................................................................................................................... 2

B.

Indienen van bonnen ................................................................................................................................. 4

C.

Bedrijfsgegevens aanpassen...................................................................................................................... 6

D.

Mijn profiel op www.shoppeninmechelen.be........................................................................................... 8

E.

Het platform Mechelen Winkelstad .......................................................................................................... 9

A. Registreer je bedrijf
1.

Surf naar https://mechelenbon.mechelen.be/aanmelden

2.

Geef je gegevens in het blauwe veld in om een nieuw gebruikersprofiel aan te maken. Een
wachtwoord moet minstens 6 karakters lang zijn en tenminste één cijfer bevatten.

3.

Je ontvangt een mail met instructies. Heb je geen mail ontvangen, kijk dan eens in je map met
Spam of Ongewenste berichten.

4.

Klik op de link in de mail om je account te activeren

5.

Geef je gebruikersnaam (=e-mailadres) en wachtwoord in het paarse veld in

6.

Klik op “Bedrijf registreren”

7.

Geef je contactgegevens in
Geef bij ‘naam’ onder ‘Gegevens organisatie’ de naam van je winkel/zaak in en niet die van je
bedrijf/bvba. Deze naam verschijnt immers op www.shoppeninmechelen.be en moet voor de
bezoeker dus herkenbaar zijn.

8.

Geef onderaan deze pagina aan dat je Mechelenbons wil aanvaarden. Hierbij word je ook gevraagd
het rekeningnummer (IBAN en BIC) in te geven waarop het geld van het Mechelenbon moet
uitbetaald worden. Ongeldige rekeningnummers worden automatisch geweigerd.

9.

Klik op “Volgende”. Kijk je gegevens nog eens na en klik dan op “Voltooien”.

10.

De registratie is nu doorgegeven aan Stad Mechelen om je account te valideren. Na drie werkdagen
ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox en kan je de Mechelenbons digitaal ingeven.

B. Indienen van bonnen
1.

Surf naar https://mechelenbon.mechelen.be/aanmelden

2.

Geef je gebruikersnaam (=e-mailadres) en wachtwoord in het paarse veld in:

3.

Klik op de knop ‘Bonnen registreren’

4.

Selecteer bij ‘type bon’: Mechelenbon

5.

Geef de 10 cijfers van de bon in bij ‘Bonnummer’

6.

Zodra je het 10e cijfer hebt ingegeven wordt deze (indien geldig) automatisch onderaan
bijgevoegd onder ‘Bonnr.’ . De waarde van de ingevoerde Mechelenbon wordt eveneens
weergegeven.

7.

Zodra je klaar bent met het ingeven van alle Mechelenbons, klik je op de knop ‘Opslaan’ om
al de ingegeven Mechelenbons terug te laten betalen.

8.

De stad Mechelen zal binnen 31 dagen het geld storten op het rekeningnummer dat
gekoppeld is aan jouw bedrijf.

C. Bedrijfsgegevens aanpassen
1.
2.

Surf naar https://mechelenbon.mechelen.be/aanmelden
Geef je gebruikersnaam (=e-mailadres) en wachtwoord in het paarse veld in:

3.

Op je startpagina is er een blokje ‘Mijn bedrijven beheren’, met daaronder de naam
van jouw bedrijf/bedrijven. Klik hier op de naam van het bedrijf dat je wilt wijzigen.

4.

Je kan aan de linkerzijde van het scherm door de verschillende opties bladeren:
Algemene gegevens – Vestigingen – Contactpersonen – Extra informatie.

5.

Blok ‘Algemene gegevens’
Bevat de basisgegevens van je bedrijf. Als je je hebt ingeschreven voor de
Mechelenbon, staat er een IBAN en BIC ingevuld.

6.

Blok ‘Vestigingen’
Met het blok ‘Vestigingen’ kan je deelbedrijven maken, dit is nuttig indien de
betalingen van verschillende leden op een ander rekeningnummer moeten
toekomen. Klik op ‘Vestiging toevoegen’ om een nieuwe deelbedrijf te maken.

Volg hierbij dezelfde procedure als bij de aanmaak van een nieuwe bedrijf.

7.

Blok ‘Contactpersonen’
Onder het blok ‘Contactpersonen’ kan je de unieke sleutel van jouw bedrijf
terugvinden. Deze kan je mailen naar andere perso(o)n(en) die eveneens toegang
moeten krijgen tot jouw bedrijf. Je kan hier ook de personen beheren die
gekoppeld zijn aan jouw bedrijf. Met behulp van het potloodje achter elke naam
kan je de persoon een functie en extra gegevens toekennen. Met behulp van het
prullenbakje kan je deze persoon schrappen van jouw bedrijf.

9.

Blok labels
Hier kan je aangeven of je Mechelenbon, betaalkaarten of taxicheques aanvaardt, of je
zaak rolstoeltoegankelijk is,…

10.

Blok extra informatie
Onder het blok extra informatie kan je wat extra info geven over jouw bedrijf, een foto of
logo opladen, de openingsuren ingeven en de branche selecteren… Dit is relevante info
voor de bezoeker van www.shoppeninmechelen.be.

11.

Blok connectie
Dit blok mag je negeren.

12.

Blok publicatie
Dit blok mag je negeren

D. Mijn profiel op www.shoppeninmechelen.be
Via dit portaal beheer je zelf de informatie van je zaak op www.shoppeninmechelen.be.
Neem de tijd om je profiel zo volledig mogelijk te maken, dit is immers wat de geïnteresseerde shopper
over jouw zaak te zien krijgt.
Heb je jouw bedrijf in het verleden al geregistreerd?
1.

Neen? Volg dan het stappenplan bij punt A. ‘Registratie’ en C. ‘Bedrijfsgegevens
aanpassen’

2.

Ja? Zorg er dan voor dat al jouw gegevens correct en aantrekkelijk geformuleerd
zijn. Dit doe je via de handleiding in stap C. ‘Bedrijfsgegevens beheren’. Een foto
toevoegen bij het veld ‘Extra informatie’ is voor de bezoeker bijvoorbeeld een
echte meerwaarde.

3.

Heb je deze stappen doorlopen? Dan verschijnt jouw bedrijf normaal gezien
automatisch op het stratenplan en de bedrijvengids op
www.shoppeninmechelen.be

Is dit niet het geval of zijn er nog zaken onduidelijk of heb je nog opmerkingen?
Neem dan contact op met economie@mechelen.be.

E. Het platform Mechelen Winkelstad
1

Surf naar https://www.mechelen.be/winkelstad

2

Heb je jouw bedrijf in het verleden al eens geregistreerd (bijvoorbeeld om je aan te melden voor de
Mechelenbon of om je zaak op www.shoppeninmechelen.be te tonen)? Dan log je hier in met
dezelfde gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.

3

Is jouw bedrijf nog niet geregistreerd. Surf dan naar:
https://mechelenbon.mechelen.be/aanmelden en registreer je volgens de stappen in het deel
‘Registratie’ van deze handleiding.

4. Inloggen kan je ook steeds doen door op het blauwe mannetje in de rechterbovenhoek te klikken.

5. Vervolgens vul je je gebruikersnaam (emailadres) en wachtwoord in.

6. Eenmaal ingelogd, kan je het platform ook terug vinden via het tabblad ondernemen in de blauwe balk
bovenaan.

