
 ECCR Website “Nieuwe Registratie” 

 

Klik op de site op “REGISTRATIEFORMULIER”. 

Volgend scherm opent: 

 

 

Vul hier zoveel mogelijk gegevens in. De uitleg over wat  er in de velden verwacht wordt staat bij 

ieder veld… 

 

Je registreert je als gast van de BOCC en dus ben je dus ook lid van een zusterclub van de BOCC. Dan 

kan je in het onderste vak de club selecteren waarbij je ingeschreven bent. Als je de club hebt 

geselecteerd gaat er een bijkomend venster open om je lidnummer in te vullen… 
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Als alle velden zijn ingevuld (let op dat ten minste die met een “*” zijn ingevuld), bewaar dan je 

gegevens door rechts onderaan op “Aanvraag Registratie Versturen” te klikken. 

Je krijgt nu een bevestiging op je scherm dat je een mail zal ontvangen met je voorlopige lidnummer. 

Ga naar je email en bekijk alvast die mail : hij bevat je registratienummer dat we dadelijk gaan nodig 

hebben. Klik op OK. 

Je gaat nu automatisch verder naar het scherm om een login aan te maken. Je login = je 

registratienummer, en dat staat normaal reeds ingevuld. 

 

Kies in het 2e vak een wachtwoord, bevestig dat in het 3e vak. Geef je naam en voornaam in en tot 

slot je e-mail adres. 

Klik nu op “Toevoegen”… 

 

(Klopt je hierboven ingegeven e-mail niet met de gegevens die we al hebben uit het vorige formulier, 

dan krijg je een foutboodschap op je scherm, neem dan contact op met ons secretariaat…) 

 

OPGELET: Nog niet inloggen! Je krijgt nu in je mailbox een bevestiging van je aanvraag met als 

onderwerp: “Activeer je login op de website van BOCC”.  Klik in de tekst van de mail op de link. 

(Vind je deze mail niet terug in je INBOX? Kijk dan ook eens in je SPAM filter!) 

Je komt via deze link in het onderstaande login scherm! 

Naargelang het type / versie browser kant het voorkomen dat je terug op het vorige scherm (maar 

dan leeg) terechtkomt… SLUIT dan dit venster in je browser af.  

Ga dan naar je laatste venster en klik hier op OK. 
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In dit scherm zou normaal ook je registratienummer reeds moeten 

voorkomen, zoniet vul je het in. 

 

Vul je wachtwoord in en klik op “Login” 

Je krijgt nu toegang tot de app pagina’s van de BOCC… 

Heb je je login nog NIET geactiveerd via de eerder gemelde mail, 

dan volgt:  

 

Ga terug naar je mail en klik op de link voor de activatie… 

Dit proces is noodzakelijk opdat de computer zou weten dat jij weldegelijk de persoon bent die de 

mail heeft gekregen! 

Login gelukt? Dan zie je het volgende: 

 

Boven dit welkomstbericht vind je een menu, dat er voor een gast ongeveer uit ziet als volgt: 
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Ga nu naar “Evenementen” en selecteer “ECCR Inschrijfformulier”… 

 

Het evenement is reeds geselecteerd. De datums van dit evenement idem. 

Geef nu jouw verwachte data van aankomst en vertrek in… 

 

Hiervoor kan je ofwel: 

• Datum en uur doortikken ZONDER tekens ertussen 

• Datum en uur ingeven MET de aangegeven tekens ertussen 

• Op het kalendersymbool klikken om de datum visueel te selecteren 

Daarna gaan we naar het blok  

 
Bij een eerste contact met de BOCC is hier evident nog geen kampeermiddel gekend. 

Dus klik je op “Wijzig” en geef je in het daaropvolgende pop-up scherm die gegevens in: je kan er 

meer dan 1 ingeven als je die bezit, maar voor het eenmalige ECCR is dit uiteraard niet nodig.  

 

Daarna volgen het aantal deelnemers: volwassenen, kinderen en honden indien van toepassing. 

Nu komen we bij de data over het ECCR zelf! 
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Hier vind je een aantal rubrieken waarvoor we willen weten of je zal deelnemen. 

Het bezoek in groep van de Citadel bijvoorbeeld. Dit betreft een onderdeel van je deelname: het is 

gratis maar we willen ifv het aantal gidsen wel weten hoeveel deelnemers uit welke taalgroep we 

mogen verwachten…. 

Geeft het aantal deelnemers in. 

 

Daarna komen we bij het eten. 

Allereerst het optionele ontbijt. Wens je deel te nemen aan onze ontbijtsessie tijdens het 

Frühschoppen concert, geef ook hier het aantal gewenste deelnames in. 

Daarna volgt het avondmaal op zaterdag. Hier zijn 3 keuzemenu’s! Vandaar ook de aanduiding Food 

1/3, 2/3 en 3/3.  Je mag per persoon vrij kiezen welk van de menu’s je verkiest. Naargelang het 

gekozen menu krijg je een bonnetje wat recht geeft op dit menu. Wijzigen tijdens het ECCR gaat 

principieel niet: onze catering moet vooraf weten hoeveel er van ieder menu moet worden geleverd. 

Zo. Dat was het dan. Bevestig rechts onderaan en we zijn klaar. Je ontvangt nu een beknopte 

emailbevestiging. 

 

Iets vergeten? Iets veranderen?  

Geen probleem. Log terug in als je al bent uitgelogd. Ga terug naar het “ECCR Inschrijfformulier”.  

Je komt nu in hetzelfde formulier, maar nu in een “UPDATE” modus. 

Je kan tot 15/05 alles nog aanpassen aan je wensen.  

 

Je zal nu onderaan nog een bijkomend blok zien: 

 

We houden namelijk een LOG bij van je inschrijving.  

Het onderste deel “Annulatie” zien we natuurlijk NIET graag. Gelieve het dan ook niet te gebruiken… 

 

Tot in Werchter! Fijne reis! 

Problemen bij het inschrijven? Ons secretariaat helpt je graag verder: 

www.bocc.be/Contact/contact.php 

http://www.bocc.be/Contact/contact.php

