
Handleiding digitaal maaltijdenoverzicht 2022-2023 

1. Surf naar http://www.click4food.be

2. Kies uw taal NL/FR/EN

3. Registratie van uw gegevens

A. Indien u een Facebook -, Google - of Windows Live -  account hebt, kan u uzelf hiermee aanmelden. Klik

daartoe op het betreffende pictogram. Volg de nodige stappen en ga dan verder naar stap 4.



Vermits dit de eerste keer is dat u aanmeldt, moet u eerst registreren. Kies uw gewenste taal NL/FR/EN 

Vul de nodige gegevens in: 

• Gebruiker: uw persoonlijke gegevens

• Moneysafe:  De Firma code – Eerste klantencode – Tweede klantencode kan u terugvinden op de

begeleidende brief in verband met het digitaal maaltijdenoverzicht

• Opslaan. Na enkele ogenblikken krijgt u de startpagina van EMoneysafe te zien



B. Indien u geen Facebook -, Google - of Windows Live -  account hebt of indien u hier niet mee wenst aan

te melden dan moet u een Click4food ID aanmaken. Dit doet u door te klikken op ‘Nieuwe account

registreren’.

Vermits dit de eerste keer is dat u aanmeldt, moet u eerst registreren. Kies uw gewenste taal NL/FR/EN

Vul de nodige gegevens in: 

• Gebruiker: uw persoonlijke gegevens

• Moneysafe:  De Firma code – Eerste klantencode – Tweede klantencode kan u terugvinden op de

begeleidende brief in verband met het digitaal maaltijdenoverzicht

• Opslaan. Na enkele ogenblikken krijgt u de startpagina van E-Moneysafe te zien



4. E-Moneysafe

5. U kan nu

• het persoonlijk verbruik van uw zoon of dochter raadplegen

• een nieuwe restaurantrekening toevoegen of verwijderen

• een e-mailmelding instellen vanaf een bepaald saldo.

Klik op E-Moneysafe en vervolgens kiest u voor Overzicht (van de klant). 

U krijgt een gedetailleerd overzicht te zien van de maaltijden. Pas eventueel de periode aan. 



6. Indien u vanaf een bepaald saldo een e-mailmelding wenst te ontvangen dan kan dit ingesteld worden.

• Klik hiertoe op E-Moneysafe > Account.

• Vul de kredietlimiet in en eventueel het aantal dagen wanneer een herinneringsmail wordt

verzonden (dit wordt automatisch opgeslagen).

7. Click4food App

Tip: Er is ook een Click4food app beschikbaar voor uw smartphone en/of tablet. Deze kan u vinden in de 

App- en/of Google play store. Na het downloaden en installeren van de app logt u in met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord die u eerder hebt aangemaakt. 


