Handleiding aanvraag KNMV Basis Sportlicentie
De aanvraagprocedure kan alleen worden afgerond indien je op dit moment na de gehele
procedure te hebben gevolgd direct via internet bankieren de licentie kunt betalen.
Aanvragen en dan niet in staat zijn om de betaling af te ronden heeft geen zin, de
gegevens zullen niet worden opgeslagen.
Belangrijk:
Zorg ervoor dat jouw gegevens compleet en correct zijn. De aanvraag kan anders niet
worden afgerond.
Er zijn twee mogelijkheden om in te loggen op de website van de KNMV om je KNMV Basis
Sportlicentie aan te vragen.
1. Log je in nadat je een mailtje van de KNMV hebt ontvangen dat je je KNMV-BasisSportlicentie kunt aanvragen dan klik je op ‘KNMV Basis Sportlicentie aanvragen’
2. Via Motorsportsite van de KNMV, klik op de button “licentieaanvraag” vervolgens
onder de kop KNMV Basis Sportlicentie klikken op de button “aanvragen”.

1. Direct via “Mijn KNMV”
Je komt op de volgende pagina

Heb je in 2014 of 2015 een districtslicentie gehad, klik dan op “Toegang aanvragen”

Op de oude districtslicentie staat het relatienummer en licentienummer vermeld. Let even
goed op heb jij in 2014 voor het laatst een district licentie klik 2014 aan, is het in 2015
geweest klik dan 2015 aan. Vul je geboortedatum in, klik op verzenden en je ontvangt via
de mail een wachtwoord zodat je kunt inloggen in “Mijn KNMV”.

2. Voorheen geen licentie gehad
Heb je nog nooit een licentie aangevraagd, klik dan op de button “Nieuw
lid/licentiehouder”

Vervolgens kies je de optie: Ik wil een KNMV Basis Sportlicentie aanvragen, en klik je op
volgende.
Vul de persoonlijke gegevens in.
Woon je in het buitenland vul voordat je de postcode invult eerst het juiste land in.

Alles ingevuld, klik op “volgende”

Kies een toegangscode (Wachtwoord) en onthoud deze.
Klik op aanmelden.

Met het ontvangen relatienummer (staat in de tekst) en zelf gekozen toegangscode kun je
“inloggen” door op de button te klikken.

Dan kun je de licentie aanvragen via de button “Basis Sportlicentie/Dagpas”

KNMV BASIS SPORTLICENTIE AANVRAGEN
Klik op de button “Basis Sportlicentie/Dagpas”

Handel de stappen in volgorde af.
Stap 1. Eigen Medische Verklaring, klik op volgende en beantwoord de vragen.
Vul alle vragen goed in. Wanneer je een vraag met ‘Ja’ moet beantwoorden dan zal je
aanvraag apart in behandeling genomen worden. Er zal gekeken worden welke vraag je
met ja beantwoord hebt. Indien nodig zal de eigen medische verklaring te beoordeling aan
een van de leden van de Medische Commissie worden verzonden.
Stap 2. Controleer nogmaals je gegevens en indien nodig wijzig de gegevens. Indien er
geen pasfoto aanwezig of een verouderde pasfoto of indien je je gegevens dient te
wijzigen klik op ‘pasfoto toevoegen’ of ‘wijzigen’. Volg de stappen in het getoonde scherm
om de foto te uploaden. Zonder pasfoto kun je niet verder gaan met de aanvraag.

Stap 3a. De volgende stap is ‘Aanvragen/Wijzigen Basis
Sportlicentie’.

De vereniging waar jij lid van bent, waar jij vaak rijdt of
gewoon waar jij een goede band mee hebt kan € 10,-- ontvangen. Deze bijdrage besteden
zij o.a. aan het circuit. Allereerst zie jij, wanneer je in 2014 of 2015 een Districtslicentie
hebt gehad de club waar jij toen je licentie hebt aangevraagd. Wanneer jij deze club de
€10,-- gunt klik je deze aan. Wanneer jij de bijdrage aan een andere club gunt dan kies je
voor het overzicht van alle verenigingen in een straal van 50 km rondom jouw woonplaats,
zit daar jouw club ook niet bij dan kies je voor alle sportclubs.

Kies de gewenste tak(ken) van sport.
Kies jouw/een club.
Let op!: de KNMV Basis Sportlicentie is bij trainingen geldig voor motocross, baansport,
trial, minibikes en brommerraces. De licentie voor clubwedstrijden is alleen geldig
wanneer de juiste tak van motorsport op de licentie staat. Wil jij zowel in de Motocross als
in de Grasbaan deelnemen aan clubwedstrijden dan dien je beide sporten aan te vragen.
De kosten voor de tweede tak van sport is €5,--. Dus dan betaal je € 65,-- totaal.

OUDERVERKLARING
Wanneer je nog geen 18 jaar bent, heb je de toestemming nodig van jouw ouder(s)/voogd
om een KNMV Basis Sportlicentie aan te mogen vragen. Download de ouderverklaring en
print deze uit. Zodra de KNMV deze samen met een kopie van het identiteitsbewijs van
de ouder /voogd ondertekend heeft ontvangen, krijg je alsnog de bevestigingsmail
toegestuurd. Wanneer de gehele procedure inclusief betaling is afgerond kunnen wij
garanderen dat mocht je om welke reden dan ook geen licentie krijgen, je jouw geld weer
volledig terugkrijgt.

Klik op volgende
In bijzondere gevallen waarschuwen, minimaal 1 contact aangeven.

Klik op volgende
Verzekeringsverklaring openen, lezen en accorderen
Licentievoorwaarden lezen en accorderen
Doping verklaring openen, lezen en accorderen
Fair Play verklaring openen, lezen en accorderen
Klik dan op volgende
Je krijgt de melding dat de gegevens voor de KNMV Basis Sport licentie is
opgeslagen, je wordt via verzenden doorgestuurd naar Doc-data voor de
betaling

Nadat je de betaling via IDeal hebt afgerond en deze door de KNMV is ontvangen kun je bij
Stap 4: Status- de licentie downloaden/showen.
Je krijgt via de mail een bevestiging toegestuurd dat jij je KNMV Basis Sportlicentie hebt
aangevraagd en verkregen. Met deze mail kun je in combinatie met een geldig ID-bewijs
deelnemen aan clubtrainingen en clubwedstrijden, en in geval van Motocross aan de DMX.
Je kunt via ‘Mijn KNMV’ jouw licentie downloaden op je telefoon. Doe dit, dan weet je in
ieder geval zeker dat je altijd je licentie bij de hand hebt. Ben je in bezit van een
Samsung telefoon, zorg dan dat je Firefox hebt geïnstalleerd.
Het papieren pas wordt per post naar je toegestuurd.
Heb jij een van de vragen op de Eigen Medische Verklaring ingevuld met Ja dan is de
aanvraag in behandeling genomen. Zodra er akkoord krijg je alsnog de bevestigingsmail
toegestuurd. Omdat de gehele procedure inclusief betaling is afgerond kunnen wij
garanderen dat mocht je om welke reden dan ook geen licentie krijgen, je jouw geld weer
volledig terugkrijgt.
Je kunt zelf kijken hoe het met je aanvraag gesteld is. Log in op ‘mijn KNMV’ en kijk onder
‘Basis Sportlicentie/Dagpas’ bij punt 4 wat de status is.

