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Uitleg bij het voorinschrijven met WS78 korting 
17 oktober 2021 

 
Beste leden, 
 
Bij de eerste twee tochten dit seizoen is gebleken dat bij het voorinschrijven het niet altijd 
goed gaat met het toepassen van de WS78 ledenkorting. In deze instructie zullen wij u stap 
voor stap meenemen in het proces van het voorinschrijven als WS78 lid. 
 
 

1. Uw gegevens invullen 
Als u de inschrijfmodule opent komt u om de inschrijving pagina: 

 
 
Op deze pagina vult u uw gegevens in zoals uw naam, geboortedatum, KWBN bondsnummer, 
telefoonnummer en email adres. 
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De KWBN leden korting word toegepast als de geboortedatum hoort bij de relatienummer, dit 
word door de KWBN zelf gecontroleerd en is dus voor alle KWBN leden te gebruiken, ook door 
niet WS78 leden. 
 
 



                                         
 

Voorinschrijven met WS78 korting 
________________________________________________________________________________________________  
 
                                                           

 

Evekinkweg 5-B , 6733BA Wekerom, tel.: 06-40126540, e-mail: ws78.geldzaken@gmail.com 
Website: www.WS78.nl, Rekeningnummer NL36INGB 0004 3448 75 tnv WS78 

 

 
 
Als u uw gegevens heb ingevuld kunt u uw gewenste afstand en tijdslot kiezen. Ook is het 
mogelijk om u op te geven voor de beker. Dit doet u als u meerdere tochten dit seizoen gaat 
lopen en u wilt sparen voor een mooie beker aan het einde van het seizoen. 
 

 
Rechts onderin kunt u naar de volgende pagina gaan. 
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2. Betalingsinformatie en de korting toepassen 

 
Op de volgende pagina ziet u uw overzicht van waarvoor u gaat betalen. 
 

 
 
Het is goed om hier op te letten of de KWBN leden korting is toegepast. In dit voorbeeld is de 
€1 KWBN korting er inderdaad af gehaald. 
 
Mocht dit niet gebeurt zijn klik dan links onderin op de “Terug” knop, want zonder de KWBN 
korting kan de WS78 korting niet worden toegepast! 
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Links onder het overzicht vind u een invoer veld voor de promotie code: 
 

 
Hier vult u de WS78 promotie code in: 
 

 
Klik vervolgens op “Toepassen” 
 
Nu word de WS78 leden korting verwerkt bij de betaalinformatie: 
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Let hier dus goed op, als deze extra regel niet verschijnt is de code niet goed toegepast. 
Probeer het nogmaals en als het alsnog niet werkt ga niet door met betalen maar neem 
contact op met het bestuur! 
 
Vergeet voor het bevestigen niet om de Algemene Voorwaarden te accepteren, anders kunt u 
niet naar de betaalpagina! 

 
 

3. Betalen 
Op de volgende pagina kunt u uw betaalmethode kiezen. Dit is ook een mogelijkheid om te 
controleren of het te betalen bedrag klopt! 

 
In dit geval klopt het: Ik betaal €5,00 voor de tocht en €2,00 voor de beker, samen €7,00! 
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4. Tot slot 
 
Het is natuurlijk heel wat anders dan hoe het vroeger ging en we moeten allemaal even 
wennen aan hoe het nu gaat met het voorinschrijven. Wij hopen dat deze uitleg u verder helpt 
met het begrijpen en wennen aan deze manier van inschrijven! 
 
Met vriendelijke groeten van het bestuur van WS78 
 
Wilt u op deze uitleg reageren of heeft u nog vragen? Stuur dan een bericht naar 
ws78.geldzaken@gmail.com. Hiermee neemt u direct contact op met de penningmeesters! 


