
Handleiding inschrijven Home-edition Avond4Daagse 

Stap 1. 

Ga naar de site https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-benthuizen-home-edition en 

klik op de button “ Schrijf je nu in”. 

Stap 2. 

Voor de Avond4daagse heb je een eRoute-account nodig. eRoute is een wandelsite waar je 

wandelroutes kunt vinden. Met de app van eRoute op je smartphone kun je routes vanaf je deur 

lopen en vertelt je telefoon de route terwijl je loopt. Een eRoute-account is gratis. 

 

Heb je al een account, kies dan “ik heb een eRoute account” (ga door naar stap 4), heb je geen 

account, klik dan op “ik heb nog geen eRoute account”. 

Stap 3 (account aanmaken) 

 

https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-benthuizen-home-edition


Vul je mailadres in en 2 maal hetzelfde door jou gekozen wachtwoord. Vink vervolgens het vakje aan 

“ik ga akkoord met de privacy en gebruiksvoorwaarden”. Klik op “Ga verder”. Je krijgt een mail 

(controleer ook je spambox). In deze mail staat een bevestigingslink, hierop moet je klikken. 

Je gaat naar een scherm waar je de optie krijgt om door te gaan met je inschrijving. Als je hierop klikt 

kom je bij het scherm van stap 2. Kies hier nu “ik heb al een eRoute-account”.  

Stap 4 

Je bent nu in het inlogscherm. Log in met je mailadres en wachtwoord.  

 

Vul de gevraagde gegevens in en klik op ga verder. In Benthuizen kun je meelopen met de 

Avond4Daagse als je postcode begint met 2731, 2730 of 2391. 

Stap 5 

 



Vul in hoeveel deelnemers je opgeeft en geef per deelnemer aan: 

De naam, het mailadres, bij medaille voor welke medaille je meeloopt (door op het pijltje rechts te 

klikken en naar de juiste medaille te scrollen), welke afstand er gelopen wordt,  of je een t-shirt wilt 

bestellen (kosten € 11,95) en je geboortedatum. 

Dit vul je voor elke loper in die je opgeeft. 

Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om een Home edition finishpakket te bestellen. Als je dit niet 

wil, laat je het veld aantal leeg. 

Stap 6 

 

In dit scherm heb je de mogelijkheid om het Reumafonds te sponsoren. Wil je dit, klik dan het vakje 

voor “Ja”aan. Wil je dit niet, klik dan het vakje niet aan. Klik je op “Gegevens controleren”. 

Stap 7. 

In het scherm staan je gegevens opgesomd. Controleer deze goed en klik op het vakje voor 

“Akkoord”. En vervolgens op “Bestellen”. 

Vervolgens kun je de betaling afhandelen en in je inschrijving gelukt. Je ontvangt een mail van je 

inschrijving. 

 

Download via de app-store op je telefoon de app van eRoute. 

 

 

 

 

 

 


