HANDLEIDING AANSCHAF EVENEMENT REGISTRATIE BEWIJS (ERB)

Stap 1:

ALLEREERSTE KNAF AANVRAAG?

BELANGRIJK

Heeft u in het verleden reeds een KNAF licentie gehad, als rijder óf als official, dan
kunt u bij het Federatiebureau vragen uw account te activeren.

Stap 2:

NOG NOOIT EERDER EEN KNAF OFFICIAL / RIJDERS LICENTIE GEHAD?

•

Dan dient u zich eerst te REGISTEREN, om een MIJN KNAF account aan te vragen.

•

Dit doet u via de volgende link: https://mycubus.bettywebblocks.com/knaf/register

•

Het volgende scherm opent:

•

De gegevens met een * zijn verplicht in te vullen.

•

Bij zakelijk of team account laat u het vinkje UIT.

•

U dient “Akkoord” te gaan met de voorwaarden voor u zicht kunt registreren.

•

Klik vervolgens op “Registreren”.

•

U krijgt de volgende melding, klik op “OK”:

•

U ontvangt een e-mail met daarin een link om uw account te activeren.

Stap 3:

ACTIVEREN E-MAIL

•

“Klik” in de e-mail op de link om uw account te activeren.

•

Na activatie, ontvangt u nogmaals een mail. In deze email staan de inloggegevens en een
link om rechtstreeks naar het inlogscherm te gaan.

•

Voer uw gegevens in en log in:

•

U krijgt het volgende scherm:

•

Rechts bovenin uw scherm vindt u een aantal icoontjes. Hieronder een overzicht wat elk
icoontje is.

Overzicht van licenties en Evenement Registratiebewijzen (ERB’s)
Overzicht van verlengbare licenties (indien van toepassing)

Medische keuring aanmaken en uploaden (indien van toepassing)

Kalender/agenda. Hier vindt u alle evenementen
Overzicht van uw inschrijvingen/deelnames
Uw persoonsgegevens, foto(uploaden!!) en mogelijkheid tot wijzigen wachtwoord
Uitloggen

•

Stap 4:
•

Zorg dat uw account compleet met foto is, voordat u een ERB (Evenement Registratie
Bewijs) gaat aanschaffen.
EVENEMENT SELECTEREN OP KALENDER
Ga via de Kalender

naar het evenement waar u de ERB voor wilt aanschaffen.

In dit voorbeeld een evenement op 8 april 2018:

•

Klik op het evenement om de details te bekijken

Alleen bij evenementen waar deelname met een Evenement Registratie Bewijs is toegestaan
wordt de button “ERB Kopen” getoond.
Stap 5:

ERB KOPEN

•

Indien u voor dit evenement een ERB (Evenement Registratie Bewijs) wilt kopen, klik dan op
de button “ERB kopen”.

•

Klik op “Doorgaan” als u de ERB wilt aanschaffen.

•

Om deel te mogen nemen dient u “akkoord” te gaan met de gezondheidsverklaring. U
dient dit naar waarheid in te vullen.

•

Kunt u niet akkoord gaan, neem dan contact op met het Federatiebureau om te bespreken
wat eventuele mogelijkheden voor u zijn om toch deel te nemen aan autosport
evenementen.

•

Als u akkoord gaat , kunt u daarna klikken op “Doorgaan”

•

U krijgt het volgende scherm te zien. Klik hier op “Doorgaan”.

•

U komt op de overzichtspagina voor het betalen terecht. Klik op Betalen om naar de i-Deal
betaalomgeving van de KNAF te gaan.

•

U komt op de overzichtspagina voor het betalen terecht. Klik op Betalen om naar de i-Deal
betaalomgeving van de KNAF te gaan.

•

Na het afronden van de i-Deal betaling komt u weer terug op de overzichtspagina van Mijn
KNAF. Klik op “VERZENDEN” om de aanvraag af te ronden.

•

Om uw inschrijvingen te bekijken klikt u op:

•

Het volgende scherm verschijnt:

•

Dubbelklik op de regel van het betreffende evenement

•

Uw inschrijving is hier te bekijken. Als u op het PDF logo klikt, krijg u uw persoonlijke ERB te
zien. Deze kunt u afdrukken of digitaal opslaan.

•

De organisator heeft een mail ter bevestiging van de aanschaf van uw ERB ontvangen.

Let op!

U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het evenement
U kunt maximaal 2 ERB’s per jaar kopen. Mocht u vaker aan evenementen deel willen
nemen, neem dan contact op met het KNAF Federatiebureau voor de aanvraag van
een licentie.

