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 Hulp nodig met uw computer of smartphone?

Beego IT-studenten helpen aan huis of op afstand.
In samenwerking met de stad Sint-Niklaas



 
WELKE HULP?

 

WAT NIET? 
 
Toestellen open vijzen of defecte toestellen vervangen doen de Beego 
IT-studenten  niet. Ze lossen dus alle software problemen op.
Voor hardware problemen geven ze je wel advies
wat de meest efficiënte oplossing is. 
Twijfel je of je terecht kan bij Beego, informeer dan:
078 485 400 (lokaal tarief zonder meerkost), info@beego.be
of www.beego.be.
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Dit is een 
quote 
over de 
kerstmarkt.

“Onze sfeervolle kerstmarkt bestaat uit 75 kerstchalets en 
twee muziekkiosken, vlakbij de ijspiste en de winterkermis. 
De cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel maken deel uit 
van de kerstmarkt. U kan op de Grote Markt dus terecht voor 
een glaasje cava, een jenevertje, warme chocolademelk, 
glühwein, aardappeltjes met spek, een broodje beenham, 
oesters, pasta’s, maar ook voor juwelen, mutsen, kaarsen, 
kalenders, kaartjes, decoratie, speelgoed, muziek en eerlijke, 
ecologische en exotische geschenken en nog zoveel meer.

WAT DOET DE STAD SINT-NIKLAAS?
 
In onze samenleving worden digitale vaardigheden erg belangrijk. 
Misschien zijn er dingen die je zelf graag beter zou kunnen.
De stad Sint-Niklaas wil je hier bij helpen door 2 cheques per inwoner 
ter beschikking te stellen aan een verlaagd tarief. Deze cheques
noemen we dan DIGICHEQUES.    
Dit zijn de aangepaste tarieven voor inwoners van Sint-Niklaas
(geldig tot eind 2021): 
-  tarief voor mensen die recht hebben op een kansenpas
   of op verhoogde tegemoetkoming: 3 euro/uur 
-  tarief voor mensen die geen recht hebben op een kansenpas
   of op verhoogde tegemoetkoming: 20 euro/uur 
-  cliënten van het welzijnshuis kunnen nagaan bij hun
   maatschappelijk assistent of ze in aanmerking komen
   voor een bijzonder tarief  van 1 euro/uur. 
Met een digicheque kan je één uur digitale hulp aan huis 
of op afstand betalen.  Zonder digicheque kost een uur hulp van Beego 
40 euro.   
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WAT MOET JE DOEN?
 
- Denk eens na over welke digitale dingen jij graag (beter) wil kunnen. 
- Koop je digicheque aan de balie van het welzijnshuis
  of aan de balie van de bibliotheek. 
- Vergeet je kansenpas of je attest van je recht op verhoogde
  tegemoetkoming niet mee te brengen, als je in aanmerking komt
  voor dit tarief. Bespreek eventueel met je maatschappelijk assistent
  of je in aanmerking komt voor het bijzonder tarief.   
- Maak een afspraak. Bel naar Betty van BEEGO: 078 485 400
  (lokaal tarief zonder meerkost), mail naar info@beego.be
  of surf naar www.beego.be. 
  Maak er werk van, een digicheque is drie maanden geldig. 
- Als het moeilijk is voor jou om de afspraak zelf te maken,
  vraag dan hulp aan iemand uit je omgeving of aan een hulpverlener
  (maatschappelijk assistent, brugfiguur, kansenwerker, buurtwerker,
  straathoekwerker, ….).  
- Noteer je afspraak en vergeet deze niet.
  Kan de afspraak toch niet doorgaan, verwittig dan minstens 24 uur 
  op voorhand.
  Anders wordt de afspraak toch aangerekend. 

MEER INFO  
Alle vragen over computers en smartphones kan je stellen aan BEEGO.
Wil je meer weten over de tegemoetkomingen die de stad biedt via 
digicheques, bel dan naar de balie van het welzijnshuis: 03 778 66 66. 


