KNWU kosten overzicht 2016 en hoe te voorkomen
Rekening rijden € 7,00 (€ 3,00 voor junioren)

Iedere deelnemer betaalt dit. De KNWU licentie houders betalen dat via automatische incasso
rechtstreeks aan de KNWU. Anderen dienen het contant te voldoen bij het afhalen van het
rugnummer.
Hoe deze kosten te voorkomen: Kan niet, dit moet altijd worden betaald.

Bijschrijven € 10 (alle categorieën, vanaf nieuwelingen)

Er kan ingeschreven tot 192 uur (8 dagen) vóór de wedstrijd. Dan wordt de voor-inschrijving
gesloten. KNWU renners kunnen zelf online inschrijven. Anderen kunnen dat doen via de
organisator van de wedstrijd. Al wie dan nog niet ingeschreven staat, maar wel aan de
wedstrijd wil deelnemen moet bijschrijfgeld betalen.
Hoe deze kosten te voorkomen: Door tijdig (via de organisator) in te schrijven.

Transponder huur € 10

Bij alle Nederlandse KNWU wedstrijden is het verplicht met een transponder te rijden. Deze
kan bij de inschrijf tafel gehuurd worden. Dit bedrag is huur, geen borg. De transponder moet
na afloop, binnen 2 uur, ingeleverd worden.
Hoe deze kosten te voorkomen: Door zelf een transponder te huren. Dit kan bij de
leverancier MYLAPS, www.mylaps.com, kies voor Store: Transponder subscriptions: ProChip
of ProChip Flex. Vergeet niet daarna de transponder in je KNWU profiel te registreren (zie
onder) en eventueel je vorige transponder daar uit te verwijderen.

Transponder registratie € 7,00 (€3,00 voor junioren)

Als u zelf een transponder hebt die niet in de KNWU database is geregistreerd, kan de jury uw
transponder in het systeem toevoegen voor deze wedstrijd (dit moet voor elke wedstrijd). U
moet dan het transponder nummer bij de inschrijftafel opgeven.
Hoe deze kosten te voorkomen: Door je transponder nummer zelf in je KNWU profiel te
registreren. Je moet dan een KNWU account hebben op www.knwu.nl. Om een account te
maken, ga naar www.knwu.nl, klik onder Word lid op Individueel basislidmaatschap, klik
op dit in de zin Schrijf je vandaag nog in via dit formulier. Het formulier krijg je rechtstreeks
als je deze link in je browser zet:
http://mijnknwu.knwu.nl/mijnknwu/index.php?handle=Public_Accounts_CreateAccountForm
Vul het formulier in en geef onderaan wat voor lidmaatschap je wilt. Dat kan zijn een basislidmaatschap
voor € 10 per jaar of zelfs Geen lidmaatschap. Alleen een KNWU account aanmaken. Je transponder

kun je dan later invullen in je profiel.

Inschrijfkosten aan de organisatie, maximaal € 4
De organisator mag inschrijfgeld vragen tot het vastgestelde maximum bedrag. Het maximum
bedrag bovengenoemd geldt voor Elite/Beloften M/V. Het maximum voor Nieuwelingen is € 1,
voor junioren, amateurs, sportklasse en Masters M/V is dat € 2.
Meerdere van bovengenoemde kosten kunnen voor één wedstrijd van toepassing zijn,
de bedragen worden dan samengeteld.

