
Account KNMV aanmaken, licentie aanvragen 

Voorbereiding: 

 Voor het ‘medisch dossier’ de bijzondere medische gegevens van de rijder, beschikbaar? 

 Voor identificatie digitale pasfoto aanleveren, beschikbaar op smartphone of PC? 

 Voor de online betaling, je Ideal/Bank gegevens beschikbaar? 

KNMV registratie aanmaken <> Via de KNMV website in vullen in deze stappen volgorde: 

1. Ga naar https://mijn.knmv.nl <> Welkom bezoeker 

2. Klik op { Klik Hier } 

3. Je hebt nog niet eerder een licentie van de KNMV afgenomen klik op [ volgende ] 

4. Vul alle Persoonlijke gegevens in 

a. Bij motorgegevens kan je special invullen 

b. Bij type kan je XX invullen 

c. Klik op [ volgende ] 

d. Voeg foto toe 

e. Vul medische gegevens in 

5. Je ontvangt een email om je registratie in de KNMV database te bevestigen 

a. Bevestig die email 

b. Registreer voor jezelf op een veilig plek je relatienummer en wachtwoord 

KNMV verzekering (licentie) aanvragen <> Via mijn KNMV website invullen in deze stappenvolgorde 

6. Ga www.knmv.nl  

7. Klik rechts boven in de balk op { Mijn KNMV} 

8. Login met je relatie nummer en wachtwoord 

9. Kies in de balk boven { Mijn Sportlicenties } 

Let op: Er dient een Pasfoto, Medische verklaring, Verklaringen en Waarschuwen bij ongeval, 

ingevoerd te zijn voordat een licentie aanvraag compleet aangevraagd kan worden. Als dat is 

gedaan:  

a. Kies optie 3. Ik wil deelnemen aan (intern)nationale wedstrijden …. 

b. Kies Licentiejaar [ 2021 } 

c. Kies uw sport { Junior Racing } 

d. Klik op [ volgende ] 

10. Licentie aanvragen: 

a. Jaar van aanvragen vul in { 2021}  

b. Bij Sport vul in { Junior Racing } 

c. Bij Klasse vul in { Open minibike } of (NSF of 125 ) 

d. Bij Soort licentie vul in { Nationaal } 

e. Bij Rijnummer / Vrij nummers vul in ( een nummer die jij wenst en vrij is in die klasse ) 

f. Bij Sponsornaam mag RACE-KIDS worden ingevuld 

g. Klik op [ volgende ] 

11. Motor en Transponder 

a. Bij Motormerk vul in { Special } 

b. Bij Transponder vul in als je hebt jouw AMB/MyLaps transponder of anders { 12345 } 

c. Klik op [ volgende ] 

d. Als kosten overzicht 80 euro aangeeft, klik op [ Verzenden ] 

e. Dan verschijnt het betaalvenster, doe je betaling 

https://mijn.knmv.nl/
http://www.knmv.nl/

