
 

 

Inschrijven activiteiten Noord-Holland Actief 

 

1. Ga naar www.noordhollandactief.nl  
 

2. Kies een activiteit 
a) Ga naar aanbod en voor je gemeente of woonplaats in 

b) Aan de hand van de filters aan de linkerkant kunt u eenvoudig een keuze maken uit de 

verschillende activiteiten.  

c) Of kies met de zoekfunctie voor een specifieke sport of vereniging  

 

3. Activiteit gevonden? 
a) Kies voor toevoegen. De activiteit wordt in het winkelmandje geplaatst. 

b) Indien gewenst kunt u meerdere activiteiten toevoegen 

c) Links ziet u welke activiteiten u heeft toegevoegd.  

d) Met het groene plusje voegt u de activiteit nogmaals toe. U kunt dan 2 personen inschrijven. 

e) Toch liever niet? Met het rode kruisje haalt u de activiteit eenvoudig weg 

f) Wanneer u tevreden bent over uw keuze kunt u in het winkelmandje op afronden klikken.  

 

4. Account aanmaken? 
a) Logt u voor de 1e keer in dan moet u eerst een account aanmaken  

b) U krijgt een inlogscherm. U kiest rechtsonder voor “Heb je nog geen account? Registreer dan 

je hier.” 

c) U voert uw email adres in (2x) en u kiest voor een veilig wachtwoord.  

d) U dient akkoord te gaan met de privacyverklaring.  

 

5. Heeft u al een account? 
a) Heeft u al vaker ingeschreven voor een activiteit, dan heeft u al een account 

b) U krijgt een inlogscherm. U logt in met uw email adres en uw wachtwoord 

 

6. Afronden 
a) Nu kunt u uw naam aan de activiteit koppelen. Staat uw naam er niet tussen? 

b) Kies dan voor “Nieuwe deelnemer” 

c) Voer de gevraagde gegeven in 

d) Kies voor “ga verder” en controleer de inschrijving 

e) Wanneer u akkoord gaat kunt u betalen via IDeal  

f) Kies voor voltooien en u bent ingeschreven voor de activiteit. U ontvangt een bevestiging via 

de email.  

 

Neem bij vragen contact op met Team Sportservice via JSP@teamsportservice.nl of 023-205 5500 

http://www.noordhollandactief.nl/
https://www.noordhollandactief.nl/registreren
https://www.noordhollandactief.nl/registreren
mailto:JSP@teamsportservice.nl

