
BEZOEKERSREGISTRATIE

 
Heb je hulp nodig?

Wij zijn er voor jou.

WZC Mandana
Stalenstraat 2, 3600 Genk   

info@zoggenk.be
089 20 11 70    

 
WZC Toermalien 

Welzijnscampus 15, 3600 Genk 
info@zoggenk.be    

089 57 35 00   

ZOG. Samen thuis.



TIP: Download de app Cubigo Community in de app store TIP: bekijk de handige video op www.planmijnbezoek.be

cubigo
BEZOEKERSREGISTRATIE

Overzicht: 3 stappen planHoe plan ik een bezoek aan wzc Toermalien en Mandana?

Een bezoek aan één van onze bewoners plannen, kan via de Cubigo  
applicatie. Je volgt dan onderstaande stappen:

1. ZOG onthaal bezorgt je een bewonerscode.  
(Indien niet, gelieve ons hiervoor te contacteren)

2. Ga naar de website https://www.planmijnbezoek.be en klik op ‘ Plan 
mijn bezoek’.

3. Selecteer je taal, vul je code in en selecteer je relatie met de bewoner. 
Klik op ‘Controleren’.

4. Je code is nu geverifieerd.  
Vul nu je gegevens in, vergeet niet alle verplichte velden in te vullen.

5. Ga naar je mailbox en open de uitnodiging vanwege Cubigo.  
(TIP: check je spam folder indien nodig).  
Gebruik de blauwe link om naar Cubigo te gaan.  
(Open deze link in Chrome, Firefox of MS Edge. Cubigo wordt niet  
ondersteund door IE 11)

6. Kies nu je persoonlijk wachtwoord voor Cubigo.
7. Je kan nu een bezoek plannen door op de groene cube ‘Bezoek’ te  

klikken.
8. Lees ook het bezoekcharter en geef hierop je akkoord.
9. Je kan nu een dag uit de agenda en een open bezoekslot kiezen.
10. Je ontvangt een bevestigingsmail met een link naar het bezoekcharter.

Bewonerscode
Neem je persoonlijke bewonerscode bij de hand en 
klik op ‘Plan mijn bezoek’. Geef je unieke code en de 
relatie met de bewoner in. Een geldige code geeft 
toegang om een nieuw profiel aan te maken voor de 
Cubigo toepassing.

Registratie op Cubigo 
Je maakt een nieuw profiel aan in Cubigo. De ge-
vraagde gegevens zijn wettelijk verplicht. Je ontvangt 
een bevestiging via e-mail. Gebruik de link in deze 
e-mail om toegang te krijgen tot ons woonzorgcen-
trum op Cubigo. 

Op bezoek bij jouw familielid
Welkom in Toermalien of Mandana! Ga naar ‘Bezoek’ 
en kies een beschikbaar tijdslot in de bezoekagenda. 
Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Bij 
aankomst in de voorziening toon je deze bevestiging 
en volg je de bezoekinstructies.
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