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1. Inloggen  

 

2. Registreren / Account aanmaken 

1.  

2.  



3. Team aanmaken 
Klik op team toevoegen 

 
Vul alle gegevens in.  

 
Team bewerken 

 

Ticket downloaden 
 

4. Dansers toevoegen 
Klik op danser toevoegen 

 



Vul gegevens danser in en sla op 

 

5.  Inschrijven wedstrijd 
LET OP JE KUNT EEN TEAM MAAR ÉÉN KEER VOOR EEN WEDSTRIJD REGISTREREN! 

Klik op wedstrijden 

 
Klik op inschrijven 

 
Voeg de teamnaam toe 
Type de eerste letters van de teamnaam in, dan krijg je beschikbare teams te zien. 

 



Danser toevoegen 
Dit werkt hetzelfde als bij teams.  
Type de eerste letters in van de danser, dan verschijnen de opties hieronder.  

         

Je ziet nu dat de danser meteen verwerkt wordt in het kostenoverzicht.  

 

Muziek toevoegen 
Dit kan later altijd nog toegevoegd worden. Denk eraan om een .mp3 bestand te uploaden.  

6. Inschrijvingen overzicht 
Je kan in het overzicht zien wat er afgerond is en wat niet.  

 

Inschrijving nog niet afgerond 

 
Als je op het driehoekje klikt dan zie je wat je nog moet doen om een ticket te downloaden.  Klik op 
“Registratie afronden” om de laatste punten toe te voegen.  



 
Inschrijving is afgerond 

 
Hier kan je de tickets downloaden (1). Of jouw inschrijving bewerken (2). 

Teamkaart bekijken 

 
Klik op teamnaam 

Nu kom je op jouw teamkaart. Hier kan je je: 

- Kijken wat je nog moet doen om je inschrijving compleet te maken 

 

- Je inschrijving bewerken 

 

 

 

 

 

 

 



- Muziek toevoegen (1) of dansers wijzigen (2) 
Zie bovenstaande hoe je je inschrijving moet bewerken. Nu krijg je je inschrijfscherm.  

 

- Je betalingen zien 

 

- Muziek beluisteren (mits je deze hebt geüpload) 
Dit kan je ook vinden op jouw teamkaart. Scroll helemaal naar beneden. 

 

 



- Tickets downloaden 

 

- Je team bekijken 

 

7. Wachtwoord vergeten 

 

Als dit niet lukt kan je ook nog een mailtje sturen naar info@nnks.nl. Zij kunnen dit handmatig doen 
voor jou.  

 

mailto:info@nnks.nl

	1. Inloggen
	2. Registreren / Account aanmaken
	3. Team aanmaken
	Klik op team toevoegen
	Vul alle gegevens in.
	Team bewerken
	Ticket downloaden

	4. Dansers toevoegen
	Klik op danser toevoegen
	Vul gegevens danser in en sla op

	5.  Inschrijven wedstrijd
	LET OP JE KUNT EEN TEAM MAAR ÉÉN KEER VOOR EEN WEDSTRIJD REGISTREREN!
	Klik op wedstrijden
	Klik op inschrijven
	Voeg de teamnaam toe
	Danser toevoegen
	Muziek toevoegen

	6. Inschrijvingen overzicht
	Je kan in het overzicht zien wat er afgerond is en wat niet.
	Inschrijving nog niet afgerond
	Inschrijving is afgerond
	Teamkaart bekijken
	- Kijken wat je nog moet doen om je inschrijving compleet te maken
	- Je inschrijving bewerken
	- Muziek toevoegen (1) of dansers wijzigen (2)
	- Je betalingen zien
	- Muziek beluisteren (mits je deze hebt geüpload)
	- Tickets downloaden
	- Je team bekijken


	7. Wachtwoord vergeten

