
Hoe meld je je aan b� Love to Ride?

Stap 1. Ga naar de website van Love to Ride - Noord-Veluwe
Ga naar: https://www.lovetoride.net/noordveluwe en klik op ‘Doe mee’ .

Stap 2: Schr�f je in
- Kies voor ‘Schr�f je in met e-mail’
- Vul je voor- en achternaam in, vul je e-mailadres in en verzin een wachtwoord.
- Klik op ‘Doe mee’.
- Vul je adresgegevens in en klik op volgende.
- Vervolgens kun je je voorkeuren aangeven voor de mails die je ontvangt vanuit Love to Ride.

Klik op Ja of Nee en daarna op Opslaan.
- Hoe vaak heb je in de afgelopen 12 maanden naar je werk gefietst? Vink aan wat van

toepassing is en klik op Volgende.
- Vul de korte enquête in en je bent ingeschreven!

Stap 3. Voeg je b� jouw organisatie
- Ga naar ‘M�n profiel’ en klik onder je naam op ‘Sluit je aan b� een bedr�f’
- K�k of jouw organisatie al is aangemeld door de naam in te vullen en op ‘Zoek’ te klikken.
- Klik op de juiste organisatienaam. B� ‘Registreer een afdeling’ maak je eventueel een afdeling

aan of klik je op ‘Sla over’.
- Staat jouw organisatie er nog niet tussen? Ga dan naar stap 3a.

Stap 3a. Maak een nieuwe organisatie aan
- Klik op ‘Maak een nieuwe organisatie aan’.
- Heeft jouw organisatie meerdere locaties?

- Vul de organisatienaam én locatie in.  Selecteer het juiste vakgebied en klik
op ‘Volgende’.

- Klik b� Organisatiegegevens op ‘Volgende’, je hoeft niets in te vullen.
- Vul dan de overige organisatiegegevens in: aantal medewerkers (schatting

mag!), naam van de projectleider binnen jouw organisatie met
telefoonnummer, de adresgegevens van de organisatielocatie.
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- Heeft jouw organisatie één locatie?
- Vul de organisatienaam in en selecteer het juiste vakgebied. Klik op

‘Volgende’.
- Vul de organisatiegegevens in: aantal medewerkers, naam van de

projectleider binnen jouw organisatie met telefoonnummer, de
adresgegevens van de organisatielocatie.

Stap 4. Download de Love to Ride app op je telefoon.
Ga naar de Appstore of Playstore op je eigen telefoon en download de app ‘Love to Ride’. Log in met de
hierboven aangemaakte inloggegevens.

Stap 5. Registreer je eerste fietsrit!
Je kunt een rit handmatig registreren, aanzetten terw�l je fiets óf een app koppelen aan je profiel om
de laatste 30 dagen en je nieuwe ritten te synchroniseren.

Via de Love to Ride app:
- Selecteer in het menu ‘rit registreren’ of klik op het plus icoontje rechts bovenaan
- Kies ‘Handmatig’ en vul het aantal kilometers in en wat de reden van de rit was
- Klik op ‘Registreer de rit’

óf
- Zet je GPS aan t�dens je fietstocht door ‘Terw�l je fietst’ aan te klikken
- Klik op ‘Pauzeer de rit’ en vervolgens op ‘Finish’ als je op de plaats van bestemming bent
- Kies het doel van je rit en klik op ‘Rit registreren’

Via de website:
- Kies ‘Voeg een rit toe’
- Vul het aantal kilometers in en wat de reden van de rit was
- Klik op ‘Registreer m�n rit’

Heb je een vraag over de website of je profiel? Bek�k onze Veelgestelde Vragen

Staat jouw vraag er niet b�, neem contact met ons op via support@lovetoride.org
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