
Teaminschrijving Hago Limburgs Mooiste NOORD 
 

Daar waar in de tekst Team staat kan ook bedrijf/organisatie bedoeld worden. 
Daar waar in de tekst Team Kapitein staat kan ook contactpersoon bedoeld worden. 
 

Team kapitein maakt groep aan 
 

Ga via onze site https://www.limburgsmooiste.nl/inschrijven/teaminschrijving-noord/ naar het 

inschrijfformulier, gemaakt door Larssie, en volg onderstaande stappen. 

 

• Vul bij het vakje groepscode een code in die je zelf verzint.  
Let op! Deze code is de code die je aan de deelnemers van je team doorgeeft om zich in te 
schrijven! 

• Klik op: Maak Team Kapitein Account aan 
 
Er volgen nu 2 opties: 

1. Nieuwe klant; je hebt nog geen account bij Larssie.com 
2. Terugkerende klant; je hebt wel al een account bij Larssie.com 

 
Nieuwe klant → 
Vul de gevraagde gegevens in en onthoud je gekozen wachtwoord. 
Let op! De namen van de landen zijn de Engelstalige benamingen (Nederland is Netherlands). 
Let op!! Bij maat T-shirt vul je wel een maat in, maar dat is n.v.t. bij Hago Limburgs Mooiste. 
 
Terugkerende klant → 
Log bij Larssie in met je reeds bestaande account. 
 
Ga verder met de Groepsinschrijving 
 

• Maak een groepsnaam aan 

• Vul verdere gegevens in 
Let op! De namen van de landen zijn de Engelstalige benamingen (Nederland is Netherlands). 
Let op!! BTW nummer is niet verplicht. 

• Vink aan van welke opties de groepsleden gebruik mogen maken → 
Alle afstanden? Vink dan Race, MTB, Gravel aan. 
Bepaalde afstanden? Vink dan de desbetreffende afstanden aan 

• Opsturen of afhalen → 
De startdocumenten kunnen in 1 envelop afgehaald worden op de start- en finishlocatie (= 
het evenemententerrein van Kasteeltuinen Arcen) of in 1 envelop verstuurd worden (kosten 
€10,-). 

• Maximaal aantal deelnemers →  
Vul hier het aantal deelnemers in dat je maximaal aan je team wil laten deelnemen. Is er 
geen limiet, vul dan 500 (of meer) in. 

• Betalingswijze →  
Kies je hoe je aan het einde van de inschrijfperiode wil betalen. Dit kan via Mollie of via 
factuur (overschrijving). 

• Klik op bewaar 

https://www.limburgsmooiste.nl/inschrijven/teaminschrijving-noord/


 
Vrijwel direct ontvang je op het door jou opgegeven emailadres een groeps-bevestigingsmail. 
In deze mail staat ook nogmaals de groepscode die je hebt gekozen. 
Schrijft een deelnemer zich zelf in, ontvangt de Team Kapitein een mail dat de deelnemer zich 
ingeschreven heeft. 
 
Let op! Zorg dat je alle benodigde gegevens van de deelnemer hebt, als je zelf de deelnemers inschrijft 
in je team. 
 
 
Zorg dat je uiterlijk 06 september 2020 alle deelnemers ingevoerd hebt en betaald hebt (zie Veel 
gestelde vragen).  

Betaal pas als je zeker weet dat je team compleet is. Ná betaling kan je geen 

deelnemers meer toevoegen of verwijderen uit je team.  
 
  



Teaminschrijving Hago Limburgs Mooiste NOORD 

Deelnemer van het Team 
 

• Klik op de link van de groepsinschrijvingen: 
https://www.larssie.com/nl-limburgsmooistenoordteams?group_registration=1 

• Vul de groepscode in en klik op: Schrijf me in een groep in 

• Kies je gewenst onderdeel en afstand 

• Vink aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden 

• Klik op Inschrijven 

• Klik op Bekijken 

• Klik op deelnemer (midden van overzicht) →  
Kies je naam als je hier al tussen staat. 
Kies voeg deelnemer toe als je een nieuwe deelnemer bent. 

 
Vul alle gevraagde gegevens in 
Let op! Voer je eigen emailadres in. 
Let op!! De namen van de landen zijn de Engelstalige benamingen (Nederland is Netherlands). 
Let op!!! Bij maat T-shirt vul je wel een maat in, maar dat is n.v.t. bij Hago Limburgs Mooiste. 
 

• Klik op Voeg deelnemer toe, als alle gevraagde gegevens ingevuld zijn 

• Klik op Afrekenen ( je hoeft niet daadwerkelijk te betalen) en wacht even 

• Klik op Continue 
 
Indien de deelnemer nog geen account heeft in Larssie, ontvangt de deelnemer een mail met 
validatielink. 
Let op! Het is belangrijk om de stappen in deze mail te volgen, pas dan is de inschrijving voltooid van 
deze deelnemer. 
 

• Klik op de validatielink 

• Vul de ontbrekende gegevens in 
Let op! De namen van de landen zijn de Engelstalige benamingen (Nederland is Netherlands). 
Let op!! Bij mobiel nummer vul je voor Nederland (+31) in en vervolgens je mobielnummer 
zonder 0 en alle cijfers achter elkaar. 
Let op!!! Vul GEEN bedrijfsnaam in. 

• Maak wachtwoord aan en klik op Opslaan 
 
Je inschrijving is nu compleet en de Team Kapitein wordt hiervan op de hoogte gebracht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larssie.com/nl-limburgsmooistenoordteams?group_registration=1


Veel gestelde vragen 
 

Team Kapitein 
 

Hoe kan ik mijn Team terug vinden in Larssie.com? 

Ga naar www.larssie.com 
Klik rechts boven op inloggen 
Vul het emailadres in waarmee je het team hebt aangemaakt 
Vul bijbehorend wachtwoord in 
Klik op inloggen 

Een deelnemer wil iets aangepast hebben in zijn inschrijving 

Klik op Groepsinschrijving(en) 
Klik op het oogje 
Klik achter de naam van de deelnemer op het oogje 
Klik op het potloodje 
Pas de afstand aan 
De deelnemer ontvangt een email dat zijn afstand is aangepast. 
Let op! De deelnemer kan ook zelf zijn inschrijving wijzigen. Zie Veel gestelde vragen Team 
deelnemer. 
 
Mijn Team is compleet, hoe kan ik betalen? 
 
Klik op Groepsinschrijving(en) 
Klik op het Opslaan icoon (=betalen) 
Kies betalen via Mollie (o.a. Ideal en creditcard) of kies voor Bank Transfer (zelf overboeken via 
factuur) 
Klik op Betaal nu 
Let op! Betaal pas als je zeker weet dat je teaminschrijving compleet is. Ná betaling kan je geen 
deelnemers meer toevoegen of verwijderen uit je team. 
 
Ik heb een team aangemaakt, maar nog niet betaald. 

Door een team aan te melden, ben je gegarandeerd van deelname. Ook al zijn nog niet alle 
deelnemers ingevoerd. 
 
Ik heb gekozen om de startdocumenten opgestuurd te krijgen 
 
Je ontvangt de documenten in 1 envelop enkele dagen voor het evenement op het door jou 
opgegeven adres. 
 
Ik heb gekozen om de startdocumenten af te halen 
 
Dit kan op vrijdag 25 september van 17:00 – 20:00 uur of op zaterdag 26 september vanaf 07:30 uur 
bij het Inschrijfbureau op de start- en finishlocatie (=evenemententerrein Kasteeltuinen Arcen). 
 
 
 
 

http://www.larssie.com/


Ik wil gebruik maken van een arrangement, kan dat? 
 
Neem contact op met de organisatie via info@limburgsmooiste.nl. Zij nemen z.s.m. contact met je op 
over de mogelijkheden. 
 
Kan ik met mijn team op een locatie verzamelen? 
 
Neem contact op met de organisatie via info@limburgsmooiste.nl. Zij nemen z.s.m. contact met je op 
over de mogelijkheden. 

Veel gestelde vragen 

 

Team deelnemer 
 

Ik wil iets aanpassen in mijn inschrijving 

Log in bij Larssie.com met je mailadres en wachtwoord 
Ga naar het evenement waar je iets wil wijzigen 
Klik op het Oogje achter het evenement 
Klik op het Potloodje 
Pas de afstand aan 
Let op! Doe dit wel voor het sluiten van de Team inschrijving en voordat de Team Kapitein betaald 
heeft. 

mailto:info@limburgsmooiste.nl
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