Allereerste KNAF aanvraag?
Let op: Deze handleiding is voor een allereerste KNAF aanvraag. Heeft u in het verleden een KNAF
licentie gehad, als rijder óf als official, dan kunt u bij het inlogscherm van Mijn KNAF op toesturen
klikken. Hier voert u uw licentienummer, geboortedatum en e-mailadres dat bij ons bekend is in.
Mocht u hier niet uit komen dan kunt u contact opneme met het KNAF Federatiebureau via
088 – 0047 888 of door te mailen naar info@knaf.nl.

Heeft u nog nooit eerder een KNAF official of rijderslicentie gehad?
Dan dient u zich eerst te registreren, om een Mijn KNAF account aan te vragen. Dit doet u door te
klikken op deze link: https://mycubus.bettywebblocks.com/knaf/register .
Het volgende scherm opent:

De gegevens met een * zijn verplicht in te vullen.

Hierna voegt u uw pasfoto toe aan uw account.
U dient “Akkoord” te gaan met de voorwaarden voor u zicht kunt registreren.
Klik vervolgens op “Registreren”.

Hierna krijgt u onderstaande melding, klik op “OK”.

Activeren e-mail:
U ontvangt een e-mail met daarin de link om uw account te activeren.

Na het klikken op de link om uw account te activeren ziet u onderstaand scherm.

Hierna ontvangt u nogmaals een e-mail. In deze e-mail staan uw inloggegevens en een link om
rechtstreeks naar het inlogscherm te gaan.

In onderstaand scherm voert u uw inlog gegevens in en klikt u op “Inloggen”.

Na het inloggen krijgt u het onderstaande scherm te zien:

Overzicht icoontjes:
Rechts boven in uw scherm ziet u een aantal icoontjes.
Hieronder treft u een overzicht van de betekenis van de icoontjes:

Overzicht van uw licenties

Overzicht van uw te verlengen licenties

Aanvragen van een nieuwe licentie of upgrade (rijder/official)

Toevoegen van uw medische keuring

Evenementen kalender / inschrijven / ERB’s

Uw inschrijvingen

Uw persoonsgegevens / wijzigen wachtwoord

Uitloggen

