
HELLO SPAGHETTI HERO! 
REGISTER YOUR CARD

HOE BEKIJK IN MIJN PUNTEN ONLINE?

Je kaart kan op 2 manieren geregistreerd of geactiveerd worden. Alvorens te weten welke richting je moet volgen is het 
belangrijk om te weten of je kaart in de zaak gewoon GEACTIVEERD of GEREGISTREERD is.

Hoe kan je dit weten? Heel simpel... Als ze bij het aanmaken van je kaartje in de vestiging je e-mailadres gevraagd hebben 
en dit ingevuld hebben, dan zou je een mailtje moeten ontvangen hebben ( kijk zeker ook in je SPAM! ) waarbij je een login 
code en wachtwoord zou moeten gekregen hebben. Indien je ze kaartje gewoon geactiveerd hebben, dan hebben ze dit 
meegegeven zonder enige gegevens te vragen.

JE KAART WERD GEREGISTREERD

Je hebt een mailtje ontvangen met daarin een login en een wachtwoord. ( zeker ook je SPAM bekijken ). Je surft naar de 
website - concept - klantenzone en daar kies je bij “ klantenkaart beheren “ de vestiging waar je de kaart ontvangen hebt.

Nu kom je op een afzonderlijk scherm waar je 2 opties hebt. Je vult de gegevens die je ontvangen hebt via het mailtje in bij 
LOG IN.

Als je de gegevens correct ingevoerd hebt zal het systeem je vragen eerst je wachtwoord te wijzigen voor veiligheidsrede-
nen. Kies een sterk wachtwoord ( dat een hoofdletter, kleine letter, nummer en/of speciaal teken bevat ).  Zodra dit veran-
derd is zit je in het dashboard waar je je bestellingen kan bekijken en ook het totaal van je aantal punten kan zien.

JE KAART WERD GEACTIVEERD

Je hebt geen mailtje ontvangen? Dan hebben ze de kaart gewoon geactiveerd. Je surft naar de website - concept - 
klantenzone en daar kies je bij “ klantenkaart beheren “ de vestiging waar je de kaart ontvangen hebt.

Nu kom je op een afzonderlijk scherm waar je 2 opties hebt. Je vult de gegevens die je ontvangen hebt via het mailtje in bij 
IK BEN EEN NIEUWE GEBRUIKER.

Hier is het belangrijk alle gegevens in te vullen. Adres en gegevens + je klantenkaart code die op de achterkant staat ( in 
hoofdletters ) + een wachtwoord + akkoord voorwaarden. 

Als je dit allemaal correct ingevoerd hebt heb je onmiddellijk toegang tot het dashboard.

REGISTREREN LUKT ME TOTAAL NIET

Indien het niet lukt om te registeren, stuur een mailtje naar hello-you@mister-spaghetti.be en we proberen je zo snel 
mogelijk te helpen.


