
Accreditatie-aanmelding
Handleiding

Accredion 2.0 werkt het beste in Google Chrome. Accredion 
ondersteunt geen Microsoft Internet Explorer.



Welkom bij Accredion
Het LOC van de ETU Triathlon European 
Championships Weert 2019 hebben gekozen voor 
Accredion als het officiële accreditatieplatform. 
Dit is een Engelstalig platform. In deze beknopte 
handleiding, in het Nederlands, geven we je 
informatie over hoe je jezelf via  accrediteren voor 
het evenement. 

Groet!  
Team Accredion & LOC Weert 2019 (Stichting Stadstriathlon Weert)

Je ontvangt van de organisatie een 
uitnodiging per e-mail om je aan te melden. 
Nadat je vanuit deze uitnodiging een account 
hebt aangemaakt kun je je aanmelden voor 
accreditatie.

!



Accreditatie opent Maandag 15 april, 12:00 CEST

Accreditatie sluit Zondag 12 mei, 23:59 CEST

Accreditatie-deadlines

Vanaf dit moment kun je je aanmelden

Aanmelden na deze deadline is niet langer mogelijk!



Stap 1 Een account aanmaken
Let op: Je kunt alleen een account aanmaken als je een 

uitnodiging hebt ontvangen per e-mail! Dat kan via  
https://triathlon.accredion.com/

Ben je uitgenodigd per e-mail 
maar heb je nog geen 
account? Klik dan op de blauwe 
knop Create an account.

Heb je al een account 
aangemaakt? Dan kun je hier 

inloggen met je e-mailadres en 
wachtwoord. 

Wachtwoord vergeten? Klik dan 
op de link Help, I forgot my 

password!

https://triathlon.accredion.com/


Stap 1 Een account aanmaken

Deze optie hoef je niet aan te 
vinken.

Let op! Een wachtwoord moet 
minimaal uit 8 tekens bestaan, 

een letter, een cijfer en een 
speciaal karakter bevatten 

(bijvoorbeeld $#&*?). 
Tip: Als je wachtwoord aan alle eisen voldoet 

zijn de vier vinkjes groen.

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Wachtwoord

Ga hier akkoord met de 
voorwaarden door de twee 
vakjes aan te vinken en klik op 
de blauwe knop Continue.



Zo weten we zeker dat je e-mailadres klopt!

Je ontvangt nu een e-mail met 
een link. Klik op deze link om je 

e-mailadres te bevestigen.

Nadat je in de e-mail op de bevestigingslink 
hebt geklikt kun je inloggen.

!



Aanmelden voor accreditatie

Log in via https://
triathlon.accredion.com. 

Stap 2

Je komt dan op je Dashboard. 
Daar klik je op Create application.

Klik daarna op het Triathlon logo en 
vervolgens op het Weert 2019 logo.

https://triathlon.accredion.com
https://triathlon.accredion.com


Aanmelden voor accreditatieStap 2

Selecteer je uitnodiging

Vul vervolgens de gevraagde 
gegevens in.

Engels Nederlandse vertaling

First name Voornaam

Last name Achternaam

Telephone number Telefoonnummer

Location Land waarin je woont

Photo Foto uploaden

Document details Identiteitsbewijs

Document number Paspoort/ID-nummer

Document valid until Geldig tot

Document issuer Land van uitgifte

Race number Startnummer (optioneel)

Foto uploaden: Klik op Browse en 
selecteer een foto van tenminste 

700x900 pixels.



Tot slot het vakje aanvinken en 
op Submit klikken…

Klaar!



Als er iets verkeerd gaat…
Er staat "Accreditation is closed" op mijn dashboard. 
Je uitnodiging is verlopen. Neem in dat geval contact op 
met de persoon die je de uitnodiging heeft gestuurd. 

Mijn foto wordt niet geaccepteerd. 
Zorg ervoor dat je een foto upload van tenminste 700 bij 
900 pixels in "paspoort-stijl"; dat wil zeggen waarbij je 
recht in de camera kijkt. 

Het formulier zegt dat mijn telefoonnummer niet klopt. 
Vul het telefoonnummer in volgens internationaal format, 
bijvoorbeeld +31612345678 (dus zonder 0 ervoor). 

Ik heb een ander probleem. 
Neem contact op met Accredion Support-team door een 
mailtje te sturen naar support@accredion.com. Beschrijf 
duidelijk je probleem, eventueel inclusief de foutmelding 
die je krijgt en eventuele screenshots.

mailto:support@accredion.com


Vragen met betrekking tot accreditatie op het evenement 

Wim Caelers 
wimcaelers@stadstriathlonweert.nl 

Technische vragen over Accredion? 

Accredion Support-afdeling 
support@accredion.com 
facebook.com/accredion  

Maandag t/m vrijdag 9:30-17:30 CEST

mailto:wimcaelers@stadstriathlonweert.nl
mailto:support@accredion.com
http://facebook.com/accredion

