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Teamformulieren 
 
Algemene informatie 
Een teamformulier is bedoeld voor bedrijven en groepen die meerdere deelnemers willen inschrijven en 
beheren. Allereerst moet een contactpersoon zich aanmelden en de volgende gegevens invullen: 

• Naam bedrijf / team 
• Gegevens contactpersoon team 
• Gegevens factuuradres 
• Aantal teams 

 
Na aanmelding gaat er een e-mail naar de organisatie. De organisatie dient de aanmelding goed te 
keuren en activeert dan de inschrijving. 
Op dit moment ontvangt de contactpersoon per e-mail een persoonlijke toegangscode. 
Met deze persoonlijke toegangscode kan de contactpersoon tot een zelf in te stellen datum zijn 
teamsamenstelling zelf invoeren en wijzigen. 
Standaard worden van teamdeelnemers alleen naam, geboortedatum en geslacht gevraagd. Maar het is 
natuurlijk ook mogelijk meer gegevens te vragen (adresgegevens, e-mail, extra bestellingen etc.). 
 
Via menukeuze Stopwatch.nl kunnen de gegevens van het teamformulier naar Stopwatch.nl 
geëxporteerd worden. 
 
Betaling inschrijfgeld 
De betaling is altijd middels een factuur. U dient als organisatie zelf een factuur op te maken en deze 
naar het bedrijf / team te sturen. 
Betaling middels bijvoorbeeld iDEAL en incasso is niet mogelijk. 
Dit is o.a. om de volgende redenen: 

• Incassogegevens kunnen niet naar Stopwatch.nl worden geëxporteerd, omdat incasso in 
Stopwatch.nl op deelnemer niveau zit (en niet per team/bedrijf) 

• De inschrijfkosten van teams zijn vaak zo hoog, dat ze boven het maximum te incasseren 
bedrag per post zitten. 

• Bedrijven altijd voor de accountant / belastingdienst over een factuur moeten beschikken. 
 
Beheerpagina 
Via de beheerpagina heeft u inzicht in de ingeschreven teams en kunt u een Excel-sheet downloaden met 
de teamgegevens. U kunt verder de teksten van de verschillende e-mailbevestigingen zelf aanpassen. 
 
Kosten 
Een teamformulier kost € 16,00 en € 0,25 per team (excl. BTW). 
 
Aanvraag teamformulier 
Wil u een inschrijfformulier voor teams aanvragen, stuur dan een e-mail naar: info@inschrijven.nl en 
vermeld daarin de volgende gegevens: 

• Onderdelen waaruit men mag kiezen 
• Minimale teamgrootte 
• Maximale teamgrootte 
• Kosten per team (denk ook evt. aan BTW) 

Een teamformulier is gemiddeld in 5 werkdagen gereed. 


