
WERKWIJZE INSCHRIJVEN VAN GROEPEN (vanaf 20 deelnemers) 

Inleiding 

Na evaluatie van de voorbije edities hebben we het systeem voor groepsinschrijvingen 

aangepast. Het inschrijven van groepen zal vanaf nu gebeuren via het online 

inschrijvingssysteem dat je kan terugvinden op de site bellewaerde.iepertrail.be , vanaf 

zaterdag 23 december 9:50u. 

Wat zijn de voorwaarden om te voldoen aan een groep? 

o Groepen vanaf 20 personen kunnen zich via een speciale link inschrijven. Voor groepen 

vanaf 20 personen is er een speciaal tarief van €10 per deelnemer opgesteld.  

o Deadline groepsinschrijvingen: zondag 18 februari. Na 18 februari kunnen er geen extra 

personen aan de groep toegevoegd worden. 

o Groepen moeten op 18 februari met 20 personen zijn om recht te hebben op het 

voordeeltarief van €10/deelnemer. Indien hier niet aan voldaan wordt dan zal de 

groepsinschrijving geschrapt worden en krijgen de groepsleden nog de kans om hun 

inschrijving aan het normale tarief te voltooien (binnen een voorgelegde termijn). 

o Groepsinschrijvingen kunnen enkel via de online inschrijfmodule. Excellijsten en 

dergelijke worden niet meer aanvaard of verwerkt. 

 

De werkwijze om een groep aan te maken kun je op de volgende pagina terugvinden. 

  

https://bellewaerde.iepertrail.be/


GROEPSVERANTWOORDELIJKE MAAKT GROEP AAN 
Vereiste: Groepsverantwoordelijke moet om 9.50u de groep aanmaken via het systeem en 

deelt alvast de groepsnaam + wachtwoord mee aan de toekomstige groepsleden. 

STAP 1: Als verantwoordelijke een groep aanmaken 

 Groepsnaam kiezen + wachtwoord  

STAP 2: klik op de groene balk “Tickets” 

STAP 3: Kies voor knop “Groep” 

 

STAP 4: Klik op “Groep maken” 

STAP 5: Geef je gekozen groepsnaam + wachtwoord in en klik op Groep maken 

https://www.eventbrite.nl/support/articles/nl_NL/How_To/een-nieuwe-evenementgroep-maken?lg=nl_NL


STAP 6: Daarna is de groep aangemaakt en kun je jezelf registreren of de groepspagina 

weergeven. Via de groepspagina kun je gemakkelijk leden uitnodigen en de groep beheren. 

NUTTIGE LINKS 

Als verantwoordelijke een groep aanmaken  

Anderen voor je groep uitnodigen 

Andere mensen in je groep registreren 

Je groep beschermen met een wachtwoord 

Werkwijze aanpassing gegevens deelnemer of ticket doorgeven? 

Deelnamepakketten worden door de groepsverantwoordelijke opgehaald en uitgedeeld 

aan zijn groepsleden. 

Betaling 

De betaling kan enkel via online betaling. De opties verschijnen wanneer de betaling afgerond 

moet worden. 

Extra hulp nodig? 

Op de site van Eventbrite is er een handig helpcentrum opgesteld. 

 

Tot slot 

We zijn ervan overtuigd dat dit handig inschrijvingssysteem een meerwaarde kan bieden voor 

de “groepsverantwoordelijke”. De verantwoordelijke zal geen geld moeten verzamelen, 

hoogstens een uitnodigingslink versturen naar de groepsleden. De leden moeten hun betaling 

en registratie zelf voltooien. 

Alvast bedankt voor jullie interesse in ons loopevenement en hopelijk tot zondag 18 maart! 

  een organisatie van  
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