info@kwbn.nl
024 - 365 55 75
www.kwbn.nl

Snel van start!
Online inschrijven en betalen voor wandeltochten

Waarom online
inschrijven?

Wil je tevreden deelnemers? Minder administratief werk? Vroegtijdige inkomsten? Nooit meer lange wachtrijen bij het startbureau?
Ga dan snel van start met onze tool ‘Online Inschrijven’ en profiteer
daarbij van het grote bereik van onze online agenda op Wandel.nl.

Eigentijdse service
voor deelnemers

Efficiënter werken

Volop support
van KWbN

• Vooraf makkelijk inschrijven én betalen, op elk gewenst
moment van de dag.

• Inschrijfbevestigingen automatisch verzonden.

• Zorgvuldige begeleiding bij de implementatie van
online inschrijven voor jouw wandeltocht.

• Direct een inschrijfbevestiging (e-ticket) via e-mail.
• Geen ergernis over lange wachtrijen, startkaarten en
contant geld bij het startbureau.
• Alleen e-ticket tonen en snel van start!

• Doorlopend inzicht in de belangstelling voor je
wandeltocht.
• Vroegtijdig verzekerd van organisatie-inkomsten.
• Met één druk op de knop een complete deelnemerslijst.
• Inzicht in de deelnemersgegevens.
• Tijdens je wandeltocht minder drukte bij de inschrijftafel.

Organiseer je een Avond4daagse?
Ook dan kun je gebruik maken van Online
Inschrijven, maar via een ander systeem
en met andere opties. Vraag de folder
‘Online inschrijven voor Avond4daagseorganisatoren’ aan via evenementen@kwbn.nl
of ga op internet naar
www.avond4daagse.nl/organiseren/onlineinschrijven

• KWbN-helpdesk voor al je vragen en eventuele
problemen.
• Online inschrijven via Wandel.nl, met 2 miljoen
bezoekers per jaar.
• Kosten worden pas na afloop van je wandeltocht
gefactureerd.

Hoe werkt het?

‘De reacties van de deelnemers waren erg positief. Wandelaars
die aan de inschrijftafel moesten wachten, willen de volgende keer
ook vooraf gaan inschrijven. We willen hier zeker mee door!’

Online inschrijven in 10 stappen

Han van den Bogaerde, wsv SDS
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Keuze uit 3 pakketten
brons

€0,36
per inschrijving

zilver

Meer weten, zien en ervaren?
Scan dan de QRcode hiernaast of ga naar
www.wandel.nl/online-inschrijven

€0,69

goud

per inschrijving

€1,50
per inschrijving
+ € 750,- éénmalig

Alle benodigde ondersteuning voor online
inschrijven. Geen opstartkosten, maar
uitsluitend een bedrag per inschrijving.
KWbN-helpdesk
Voorafgaand en tijdens je wandeltocht staan
we je met raad en daad terzijde.
Promotie
Je wandeltocht staat in de agenda van
Wandel.nl; deelnemers schrijven zich hier
direct online in.
Financiële service
We maken de inschrijfgelden periodiek aan
je over en factureren de kosten pas na afloop
van je wandeltocht.

Alle ondersteuning bij online inschrijven,
maar ook heel veel extra promotie voor je
wandeltocht via alle online kanalen van
Wandel. nl. Je betaalt alleen een bedrag
per inschrijving.

Alle voordelen van Zilver + een eigen
app-kanaal + een pagina in magazine
Wandel.nl. Naast een bedrag per
inschrijving draag je eenmalig bij aan
externe inrichtingskosten voor de app.

Inschrijfformulier
Je wandeltocht staat in de online agenda
van Wandel.nl én krijgt aandacht via:
• een banner op de homepage;
• in de app;
• via Facebook, Twitter, Instagram;
• in de online nieuwsbrief.

Ultieme exposure
Je wandeltocht krijgt aandacht via het
magazine en alle online kanalen van
Wandel.nl.
Je eigen app-kanaal
Om je deelnemers te informeren, van
inschrijving tot en met live tijdens de
wandeltocht

Alle bedragen zijn inclusief btw. Bij het bedrag per inschrijving zijn transactie-en bankkosten inbegrepen, evenals alle verwerkings-, facturerings-en servicekosten van KWbN.

