HANDLEIDING REGISTRATIE Eurol NK AUTOCROSS 2020
Wat heb je nodig om je te kunnen registreren






Inloggegevens MIJN KNAF
Licentienummers en geboortedatum PER RIJDER
Startnummer vorig jaar (indien NK gereden)
Transpondernummer
Pinpas of andere mogelijkheid voor het afronden van een i-Deal betaling

Na inloggen in Mijn KNAF komt u op het Welkom scherm

Klik op de button van de klasse waar u zich voor wilt registreren

Er opent een nieuw scherm met uw gegevens. Klik op Doorgaan

Vul op het volgende scherm het licentienummer van de bestuurder in en vul de geboortedatum in.

Klik op CHECK Na het invullen van de geboortedatum. Dit kan even duren. Even geduld hebben dus .

Als het systeem u gevonden heeft, dan komt het scherm er zo uit te zien.

Indien u zich wil registreren als Equipe vink dan “ik wil meer bestuurders opgeven” aan.
Klik op Doorgaan.

Als u als equipe wilt registreren, dan kunt u bij tweede bestuurder het licentienummer van de andere
rijder invoeren. Vul ook hier de juiste geboortedatum van deze persoon in en klik op CHECK!!!!
Wilt u niemand toevoegen, klik dan op Doorgaan.

Na controle van de licentie en de geboortedatum kunt u weer op Doorgaan klikken

Vul uw transpondernummer en startnummer van vorig jaar in. (heeft u die niet, dan kunt u dit leeg
laten)

Klik daarna op Doorgaan.
U krijgt dan de volgende melding

Als u op Doorgaan klikt, dan komt u op de betaalpagina. Klik op BETALEN om uw registratie definitief
te maken. Zonder betaling wordt uw registratie niet geaccepteerd door de organisator. Tijdstip van
betalen is leidend voor de volgorde van registratie!!!!

U komt op de i-deal pagina waar u kunt betalen.

Als uw i-deal betaling goed is verlopen, dan komt u terug op de pagina van Mijn KNAF en staat Status
betaling op Betaald.

Als u op het PDF icoon klikt kunt u de factuur openen.

VERGEET NIET OM OP DE KNOP VERZENDEN TE DRUKKEN!!

Indien de betaling niet gelukt is, kunt u via dit overzicht alsnog de betaling doen. U komt in het

overzicht door te klikken op het icoon

Dubbelklik vervolgens op het Evenement. Een overzicht van de registratie wordt getoond.
Onder in het scherm kunt u op Betalen klikken om alsnog de betaling via i-Deal af te ronden.

