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1. Inleiding 
Deze handleiding zal uitleg geven over het (vernieuwde) inschrijfsysteem bij JVV Drunen.  

Sinds 2014 gebruiken we binnen JVV Drunen e-tickets en een systeem met iDeal betaling voor 

toegang tot de activiteiten. Na 5 jaar het systeem te hebben gebruikt is de maker er helaas mee 

gestopt. Om een up-to-date systeem te hebben, hebben we een nieuw systeem gekozen en ingericht 

voor de inschrijvingen voor onze week.  

Omdat dit systeem uiteraard anders is dan het oude systeem hebben we een nieuwe handleiding 

geschreven om u door het systeem heen te leiden. 
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2. Account aanmaken / inloggen 
1. Ga naar https://inschrijven.jvvdrunen.nl om in te schrijven.  

 

2.  

a. Heeft u al een account? Ga rechts naar “Login form” en log daar in met uw gegevens van 

voorgaande jaren. Klik op “Wachtwoord vergeten” als u uw wachtwoord vergeten bent. 

Maak bij voorkeur geen nieuw account aan. 

b. Heeft u nog geen account? Klik dan op “Registreer” in de login form of in het menu.  

 

  

https://inschrijven.jvvdrunen.nl/
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3. Inschrijven 
1. Na inloggen/registreren gaat u rechts in het menu naar “Inschrijven”. 

 
 

2. U komt nu uit op het overzicht van al onze activiteiten. U kunt deze optioneel filteren via de 

menu opties rechts onder “Inschrijven” om de activiteiten te zien per dag, leeftijdscategorie, 

op een kaart of per locatie. 

 

3. Klik op de activiteit waarvoor u deelnemers wilt inschrijven, in dit voorbeeld is dat de 

Timmermorgen.  
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4. U ziet nu een overzicht van de activiteit, klik bovenaan op “Deelnemen”.  

 

5. U komt in het scherm uit waar u het aantal tickets kunt kiezen. In de meeste gevallen staat 

hier maar één ticketkeuze. De “EB-“Activiteit”” of de “Activiteit”. De “EB-” staat er alleen 

voor in de Early Bird periode. Bij een enkele activiteit zoals JumpXL maakt de Early Bird 

periode niet uit voor de prijs, daar staat maar één keuze. 

6. Klik nadat u het aantal tickets heeft gekozen op “Volgende stap”. 
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7. Vul per activiteit de voornaam van de deelnemer in en klik op de juiste leeftijd. Het is alleen 

maar mogelijk om leeftijden te selecteren die toegestaan zijn voor de activiteit. Sommige 

activiteiten zullen hier nog extra informatie vragen, vul deze indien erom gevraagd wordt in. 

LET OP: Vul hier ook de achternaam van de deelnemer in als die afwijkt van uw eigen 

achternaam!!! 

8. Voeg na het invullen van alle informatie de tickets toe aan de winkelwagen via de knop 

“Voeg toe aan winkelwagen” 
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9. Wilt u meer activiteiten toevoegen? Volg dan stap 3.1 om andere activiteiten te selecteren of 

klik onderin de winkelwagen op “Ga door met winkelen” 
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4. Afrekenen 
1. Als u alle activiteiten heeft toegevoegd aan uw winkelwagentje dan kunt u afrekenen. U kunt 

direct na stap 9.1 klikken op Afrekenen of via het winkelwagen icoontje rechts bovenin de 

inschrijf pagina naar de winkelwagen toe gaan. 
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2. Vul alle gegevens in die gevraagd worden. Vul hier UW EIGEN gegevens in, niet die van de 

deelnemer. Vul hier een geldig mailadres in, hierop ontvangt u de e-tickets. Het is ook 

belangrijk om een telefoonnummer in te vullen waarop u tijdens de activiteit te bereiken 

bent. Vul eventuele opmerkingen en allergieën ook in tijdens het afrekenen. U kunt 

vervolgens alleen voor iDeal kiezen als betaalmethode, klik vervolgens op “Betaal €..,..” 

 

LET OP: Vul geen groepjes indelingen in bij de opmerkingen, deze worden niet doorgegeven aan de 

hoofdleiding! 
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3. Selecteer vervolgens uw bank en druk op “Betaal” en volg de instructies van uw bank om te 

betalen. 

 
4. Na betaling kan het even duren voordat het verwerkt wordt. Herlaad de pagina van uw bank 

niet! Het systeem is de tickets voor u aan het aanmaken. Vervolgens komt u op het 

activiteiten scherm uit met daarboven de melding “Betaling ontvangen” 
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5. Vervolgens ontvangt u in de mailbox van het door u opgegeven mailadres de bevestiging van 

uw inschrijving. Hierin vind u een overzicht van de bestelling en alle tickets. Print ALLE tickets 

uit en neem ze mee naar de activiteiten. 
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5. Betaling mislukt/geannuleerd 
Mocht het voorkomen dat de betaling verloopt, geannuleerd wordt of mislukt dan krijgt u 

onderstaande melding.  

 

Let op, krijgt u deze melding maar is het bedrag wel van uw rekening afgeschreven? Mail dan naar 

webmaster@jvvdrunen.nl! 

Neem dan de volgende stappen om alsnog in te schrijven. 

1. Klik in het menu rechts op “Mijn e-tickets”. Deze optie is alleen te zien als u ingelogd bent. 
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2. Vervolgens ziet u een overzicht met uw inschrijvingen. In dit geval staat er een inschrijving 

met de status “Onvolledig”. Klik op hier op “Onvolledig”

 
3. Ga vervolgens verder met stap 4.3. 
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6. E-tickets opnieuw downloaden 
Wilt u uw tickets opnieuw downloaden? Neem dan de volgende stappen. 

1. Klik in het menu rechts op “Mijn e-tickets”. Deze optie is alleen te zien als u ingelogd bent. 

 
2. U komt vervolgens op een overzicht uit met “Mijn inschrijvingen”. Klik onder 

“Toegangsbewijs” op de ticket die u opnieuw wilt downloaden en de ticket wordt 

gedownload. 

 

 


