
Online inschrijven & betalen

voor Wandeltochten en -evenementen 



WELKOM

• Tochten, Evenementen en COVID-19

• Rijksbeleid, Coronawet / ministeriele regelingen en protocollen

• Vooraf inschrijven en betalen bittere noodzaak

• Risico’s in kaart? Calamiteitenplan!

Webinar vandaag

Presentaties

Vragen: 

• chat! 

• Plenair behandelen

• Q&A



Agenda

• Wat is Online inschrijven?

• Hoe schrijven wandelaars zich in?

• AVG & Privacy

• Verschillende pakketten en kosten

• Procedure voor tochtorganisatoren

• Ervaringsverhaal met Dick Monster (Historisch Wandeltocht Brielle)

• Ingekomen vragen



• Service en gemak voor wandelaar én organisator.

• Wandelaars schrijven makkelijk in en betalen gelijk.

• Deelnemers ontvangen automatisch inschrijfbevestiging en e-ticket.

• 24/7 inzicht in belangstelling voor je tocht.

• Een complete deelnemerslijst.

• Online inschrijfkosten pas na afloop van tocht gefactureerd.

• Je werkt AVG-proof.

• Basispakket met interessante uitbreidingsmogelijkheden.

Wat is Online inschrijven en betalen?



Hoe schrijven wandelaars zich in?



Inschrijfformulier 
Wandel.nl

1. Iedere deelnemer voert 
zijn/haar gegevens in

2. Het systeem controleert 
gegevens bij het 
relatienummer en wijst 
korting (€1,00) toe

3. Deelnemer kiest de 
gewenste afstand en 
tijdsslot

4. Deelnemer koopt optioneel 
extra producten

5. Deelnemer betaalt en 
ontvangt E-ticket per e-
mail



Voorbeeld E-ticket 
Wandeltocht

• Afstand + Starttijd is 
vermeld op het E-ticket

• Scanbare QR-code

• Tochtgegevens
o Startdatum

o Startlocatie

o Gekozen afstand + tijdsslot

• Organisatiegegevens
o Contactpersoon

o Telefoonnummer

• Deelnemergegevens
o Naam

o Extra producten (optioneel)

o Totaalbedrag



AVG & Privacy

• Bescherming persoonsgegevens

• Wat mag wel en wat mag niet?

• Algemene Ticketvoorwaarden

• Privacy Policy

• Algemene Voorwaarden Tocht

Tochtorganisatie



Verschillende Pakketten en kosten

• Ondersteuning bij online 

inschrijven

• Het evenement komt op 

Wandel.nl

• Financiële service

Pakket Brons +

• Banner op wandel.nl

• Bericht op Facebook, 

Twitter & Instagram

• Item in de Wandel.nl 

Nieuwsbrief

• Aandacht via de 

Wandel.nl App

Pakket Brons & Zilver +

• Pagina in (offline 

magazine Wandel.nl)

• Eigen kanaal in de 

Wandel.nl app



• Ondersteuning bij online 

inschrijven

• De tocht komt op Wandel.nl

• Financiële service

Pakket Brons



Pakket Brons +

• Banner op wandel.nl

• Bericht op Facebook, 

Twitter & Instagram

• Item in de Wandel.nl Nieuwsbrief

Pakket Zilver



Pakket Brons & Zilver +

• Pagina in (offline 

magazine Wandel.nl)

• Eigen kanaal voor 

jouw evenement

Pakket Goud



Eigen kanaal voor jouw tocht



Regionale activiteiten 2019

Vul het aanmeldformulier in

op www.wandel.nl/online-inschrijven

KWBN stelt Online Inschrijven & betalen in voor jouw 

tocht

Deelnemers schrijven in, betalen direct

Inschrijfgeld wordt periodiek overgemaakt

Scannen E-ticket bij startbureau / deelnemerslijst

Deelnemer kan starten aan tocht

Procedure voor tochtorganisatoren



Ervaring
Historisch Brielle Dick Monster

• Waarom online inschrijven?

• Organiseren met COVID-19

• De dag van de wandeltocht

• E-tickets (QR-codes) scannen & deelnemerslijst

• Eigen kanaal voor Historisch Brielle

• Ervaring met KWBN



Ingekomen vragen



www.wandel.nl/online-inschrijven

Meer weten?

We laten je graag persoonlijk de mogelijkheden en voordelen voor jouw tocht zien!

Neem gerust contact met ons op: 024-3655575 of evenementen@kwbn.nl


