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BETAALSYSTEEM OP SCHOOL: Pingping-kaart 

Beste ouder(s), verantwoordelijke(n), 

Op school is er een betaalsysteem om een maaltijd, broodje, soep, 
tussendoortje … aan te kopen. De leerlingen moeten hiervoor dus geen 
cash geld meer bij zich hebben. 

Betalingen gebeuren met de Pingping-kaart. Dit is een soort betaalkaart 
waar geld kan op geplaatst worden. 

Uw gegevens voor het overschrijven van geld voor deze kaart: 

Rekeningnummer: BE93 7370 5328 4567 

Begunstigde:  Haverlo 

Weidestraat 156, 8310 Assebroek 

Gestructureerde mededeling:   

XXX / XXXX / XXX (zie achterkant kaart van de leerling) 

 

BELANGRIJK: 

- Gebruik zeker enkel de gestructureerde mededeling! Deze is voor elke leerling 
anders. 

- Hou er rekening mee dat het tot 5 dagen kan duren voor het geld op de kaart staat. 

Op de site van pingping.be kunt u zien hoeveel geld er op de kaart staat en wat uw 
dochter/zoon ermee kocht. U dient hiervoor een wachtwoord aan te maken. 

 

Hoe een wachtwoord aanmaken? 

1. Stuur een mail naar betaalsysteem@haverlo.be met 
vermelding van de naam van de leerling. 

2. Wij noteren uw e-mail adres in het systeem. 
3. U zal een mailtje terug krijgen met de werkwijze om een 

wachtwoord aan te maken. 

ABCD1234 
 

XXX/XXXX/XXX 
Naam dochter/zoon 

BE93 7370 5328 4567 

mailto:betaalsysteem@haverlo.be
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Afspraken i.v.m. gebruik van deze betaalkaart: 

1) Wie dit wenst kan een e-mail ontvangen wanneer het bedrag dat op de kaart staat 
onder een bepaald niveau komt te staan. U dient de limiet zelf in te stellen via 
www.pingping.be (standaard staat de limiet op 0 en ontvangt u dus nooit een mail). 

 

Het is belangrijk dat u dan geld stort op de kaart. 

 

Tip: als uw dochter / zoon elke dag aankopen doet op school 
is het aan te raden de geschatte kosten maandelijks te storten. 

 

2) Kaart verloren? 
 Zo vlug mogelijk melden aan de leerlingenbegeleider. 
 Het bedrag kan geblokkeerd worden en overgezet op een nieuwe kaart. 
 Er wordt 5 euro aangerekend voor het aanmaken van een nieuwe kaart. 

3) Indien u dit wil, kunnen bepaalde artikelen (bijvoorbeeld tussendoortjes) 
geblokkeerd worden of kan er een maximum geplaatst worden op het dagelijks te 
besteden bedrag. Dit kan aangevraagd worden via betaalsysteem@haverlo.be 

4) Hoelang geldig? 
 De kaart blijft de ganse schoolloopbaan geldig. 
 Bij het verlaten van de school kan de rest van het bedrag teruggestort worden. 
U moet dit zelf aanvragen via www.pingping.be 

5) Wie zijn kaart vergeet, kan die dag geen aankopen doen op school. 

Geen kaart = geen centen = geen aankopen. 

Nog vragen? Neem contact op met het secretariaat van de school. 

Met vriendelijke groeten, 

De directie 
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