
In onze resto’s gebruiken we het online kassasysteem Xafax. Dit biedt voor de 
school, leerlingen en ouders verschillende voordelen.

Via dit online platform bestel je op voorhand je warme maaltijd of je broodje. Zo 
vermijden we voedseloverschotten.

Je kan er ook je saldo opwaarderen en een transactiegeschiedenis raadplegen.

ONLINE PLATFORM

EERSTE MAAL AANMELDEN

 ä Ga naar https://bernardusscholen.mynetpay.be
 ä Kies voor wachtwoord vergeten. 
 ä Typ je gebruikersnaam. Deze is dezelfde als die van 

Smartschool (voornaam.familienaam). 
 ä Leerlingen vinken Gebruikerswachtwoord aan en 

krijgen een mail op hun @bernardusscholen.be 
mailadres.

 ä Ouders kiezen voor Ouderwachtwoord. Op het 
scherm verschijnt naar welk adres de mail verstuurd 
werd.

 ä Volg de link in de ontvangen mail om een wachtwoord 
in te stellen.

 ä Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

RESERVEER JE WARME MAALTIJD OF BROODJE

 ä Eens aangemeld vind je bovenaan de knop ‘Bestellingen’. Kies de juiste afhaalplaats, het gewenste 
artikel en de datum (of verschillende data).

 ä Het is verplicht de afhaalplaats te respecteren. Ga dus niet in de rij staan van de benedenzaal als je 
voor de bovenzaal hebt besteld.

 ä Bij het afronden via ‘Betalen en bevestigen’ van de bestelling gaat het bedrag onmiddellijk van je 
saldo. Je ontvangt een email ter bevestiging.

 ä Via ‘Mijn bestellingen’ kan je de maaltijd annuleren. Kon dit niet tijdig gebeuren, bv. bij ziekte, 
gelieve dit ook door te geven als naar school wordt gebeld om de afwezigheid te melden.
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SALDO OPWAARDEREN

Met ons kassasysteem moet de kaart online opgewaardeerd worden. Zo vermijden we cash geld op 
school en verhinderen we dat leerlingen geld verliezen. Hiervoor kan je kiezen tussen twee methodes.

 ä Per overschrijving

Je schrijft gratis over naar de rekening BE80 7360 6204 2577 (naam: elektronische betaalkaarten) 
met je persoonlijke unieke gestructureerde mededeling 201/####/#####. Deze mededeling vind je 
terug op het online platform. (Ga naar Opwaarderen).

Via  deze  methode  moeten  we  rekening  houden  met  3  bankwerkdagen  vooraleer  de transactie 
verwerkt is.

 ä Online betalen 

Je kiest om online te betalen (i.s.m. Mollie) en dan gebeurt de opwaardering meteen.
Let wel op! Dit brengt een extra kost (€0,33 per transactie) met zich mee die wordt gedragen door 
de gebruiker.

 ä UITZONDERING

Indien uw zoon of dochter toch door omstandigheden onvoldoende saldo heeft, kan nog geld op 
de kaart gezet worden bij één van onze secretariaatsmedewerkers.

Probeer dit echter te vermijden door een verwittiging in te stellen wanneer het saldo onder een 
door jou bepaalde grens daalt. Surf hier voor naar het online portaal en stel deze verwittiging in bij 
je profiel.
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