HOE IN TE SCHRIJVEN & FOTO UPLOADEN VOOR DE
BACO CURSUS (MOTOCROSS / SUPERMOTO)

INSCHRIJVEN
Ga naar de KNMV-site door het gebruik van de volgende link:
http://www.knmv.nl/opleidingen/Cursus-kalender/
Ga vervolgens naar: Zoek naar: Baco opleiding en druk op ‘toon gevonden cursussen’
Druk op het plusje vooraan de regel van de cursus die je wenst te volgen en klik op ‘ga
naar het inschrijfformulier’.
Op het inschrijfformulier typ je het relatienummer en je postcode (zonder spatie) in.
Klik op ‘zoek mijn gegevens’
Heb je geen relatie nummer vul dan het volledige formulier in.
Onder het kopje ‘betaling’ zie je staan dat de cursus geheel gratis is.
Links onderaan het formulier download je de voorwaarden en vink je in de ruimte aan dat
je deze gelezen hebt.
Vervolgens klik je op ‘ínschrijven’
Je ziet op het scherm verschijnen dat je hebt ingeschreven en dat de inschrijving
geaccepteerd moet gaan worden. Zodra wij de inschrijving hebben geaccepteerd ontvang
je een bevestigingsmail.
In deze mail staat tevens de je, om je KNMV baancommissarispas te krijgen, een pasfoto
moet uploaden.
FOTO UPLOADEN
Uw relatienummer staat in de mail.
Je gaat opnieuw naar www.knmv.nl en logt in via ‘mijn knmv’. Daar voer je je
relatienummer in en druk je op inloggen. Je geeft vervolgens aan dat je je wachtwoord
vergeten bent. Heb je al eerder gebruik gemaakt van ‘mijn knmv’ en ben je in het bezit
van een wachtwoord dat kun je die gewoon gebruiken.
Wanneer je aangegeven hebt dat je je wachtwoord vergeten bent vult je je relatienummer
en emailadres in. Je krijgt daarna via de mail een link. Deze gebruik je en dan kun je je
persoonlijke wachtwoord aanmaken.
Je logt in en gaat naar ‘mijn gegevens’. Je gaat naar beneden en drukt op het grijze vlak
‘wijzigen’ rechts onderaan de pagina.
Zorg dat je een digitale pasfoto heb opgeslagen op je computer.
Halverwege de pagina zie je pasfoto en het woord toevoegen. Klik hierop.
Klik op ‘next’. Via bladeren kun je de pasfoto die je op de computer hebt staat opzoeken
en toevoegen.
Na het toevoegen van je foto ben je klaar.

