Hoe in te schrijven voor de verschillende evenementen?
Ga naar www.antwerpdogshow.be

U moet nu de volgende stappen, die verder in detail worden bekeken, doorlopen:
• Stap 1 = een eigen account aanmaken
• Stap 2 = uw honden registreren
• Stap 3 = uit uw lijst met geregistreerde honden een hond selecteren om in te schrijven, u kan deze actie
daarna voor uw andere geregistreerde honden herhalen
• Stap 4 = betaling (zonder extra kosten)

Opmerking:
Stappen 1 en 2 moet u slechts 1 maal uitvoeren.
Stappen 3 en 4 moeten voor elk evenement herhaald worden.

We overlopen even deze 4 stappen

1

Stap 1: een account aanmaken

Als u wilt inschrijven moet u eerst via “Administratie” een account
aanmaken. Klik daarvoor op “maak een account aan”
Als u al een account hebt klik dan op “Log-in”

Vul alle verplichte velden in en klik op “verzenden”
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Stap 2: uw hond(en) registreren
Registratie van uw honden: moet eenmaal verricht worden. Als uw honden zijn geregistreerd
kunnen deze voor alle evenementen gebruikt worden, ook voor toekomstige evenementen want
zij blijven in ons systeem staan.

Klik op “beheer uw account” of ga langs de menubalk naar “mijn account”
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U komt in beide gevallen op het volgende scherm

Met “gegevens bijwerken” kan u alles aanpassen
met betrekking tot uw account.
Met “Wijzig paswoord” kan u uw paswoord
aanpassen.
Met “nieuwe hond registreren”, kan u een hond
registreren die u op een van de komende
evenementen wil inschrijven.
U moet deze velden voor elke te registreren
hond invullen, zie verder.

Na inschrijven ziet u in het onderste gedeelte
alle info over uw ingeschreven honden per
evenement.
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Registratie hond
Klik op “nieuwe hond registreren”

Vul alle verplichte velden in. En
druk op verzend.
Herhaal deze stappen tot alle
honden die u wenst te registreren
geregistreerd zijn.

5

Stap 3: Inschrijven honden
Klik op het icoontje of ga via de menubalk naar het
gewenste evenement

Klik op “voeg hond toe”

Selecteer een van uw geregistreerde
honden.
Vul de juiste klas in.
Klik op “voeg hond toe”
Als u nog een hond wil toevoegen klik
dan terug op “voeg hond toe”.
Als al uw honden zijn ingeschreven klik
dan op “verzend”
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Stap 4: Inschrijving(en) betalen

Als laatste stap krijgt u dan het betaling scherm. Klik op de
gewenste betalingsmethode. Zo komt u verder in het proces
om te betalen en bent u ingeschreven.
U ontvangt van elke geregistreerde hond een bevestigingsmail.
U ontvangt 1 bevestigingsmail met daarin al uw ingeschreven
honden.
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