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INSTRUCTIE INSCHRIJVEN TOERTOCHTEN 

- Ga naar de Ledensite en klik op Agenda Activiteiten 

- Controleer of er een vinkje staat bij Categorieën ToerTochten – paarse kleur. Mocht 

dit niet zo zijn: vink dit dan aan en klik op de blauwe knop Toepassen 

- Ga naar de Toertocht van uw keuze en klik er op. 

- Nu verschijnt alle informatie van de betreffende tocht – lees dit aandachtig. Klik 

vervolgens op de blauwe knop Inschrijven. 

- Een snellere weg naar het Inschrijven is door op het plusje te klikken achter de 

toertocht (op de vorige pagina). 

- U bent nu op de pagina waarop u in kunt schrijven.  

- Er staat INGELOGD ALS: ……. 

- Scroll vervolgens naar beneden en klik op de knop: ‘Klik hier uw eigen schip 

aan’ – helemaal rechts op het kleine driehoekje – de naam van uw boot verschijnt en 

klik hierop. 

Dit is heel belangrijk want nu krijgen de toertochtleiders alle informatie van de boot.  

Aan Partnerleden wordt verzocht alleen in te schrijven op hun eigen naam als de 

boot (mét alle gegevens) ook onder hun naam geregistreerd is bij de KNMC. 

- De inschrijving voor een toertocht is gebaseerd op een boot met 2 personen als 

bemanningsleden!! 

- Neemt u extra opstappers mee? klik hier dan 1 of 2 personen en vul vervolgens in 

het volgende veld de naam(namen) in. Er worden dan extra kosten in rekening 

gebracht. Vul hier dus niet uw partner in die toch al aan boord is! 

- Vervolgens loopt u alle verdere vragen door en klikt ja of nee aan. 

- Helemaal onderaan klikt u op de blauw knop Verder 

- Op de volgende pagina ziet u uw inschrijving.  

- Kies dan de betaalwijze: iDEAL KNMC of Bancontact KNMC 

- Onderaan kunt u kiezen uit twee blauwe knoppen  Nog een andere inschrijving of 

Afronden. 

- Bij de eerste knop Nog een andere inschrijving kunt u nog een toertocht van uw 

keuze aanklikken en dezelfde procedure volgen als hierboven. U betaalt later alle 

tochten tegelijk. 

- Bij de tweede knop Afronden gaat u naar de pagina van de betaling. Hier kiest u uw 

eigen bank en betaalt u verder volgens de u bekende weg van het internetbankieren. 

- De te betalen bedragen betreffen voorschotbedragen ! 

In geval een tocht is volgeboekt – kunt u inschrijven voor de wachtlijst – u betaalt dan nog 

niets. 

Zodra er een plek vrijkomt zal de toertochtleider u benaderen en als u besluit mee te gaan, 

krijgt u een factuur toegestuurd van de KNMC voor het voorschotbedrag. 

Bij iedere tocht kunt u een PDF downloaden Richtlijnen voor deelnemers aan toertochten. 

Hier staan alle spelregels duidelijk in vermeld. Wij verzoeken u dit goed door te lezen. 

 


