
 
 

 
 
 
 

Hoe toegang te krijgen tot zijn gegevens en die van zijn honden 
Instructies voor gebruik 

 
 
We moeten eerst drie elementen hebben 

1. Een identificatie (door ons verstrekt) 
2. Een wachtwoord (dezelfde die je al hebt in onze database voor je honden) 
3. Het licentienummer (formaat is belangrijk, bijv. BRUM/ 001) 
 

Wees voorzichtig dat deze drie gegevens worden gebruikt om u te identificeren en uw gegevens te 
beveiligen. 
 

Ga dan naar de registratiepagina van www.brusselsmushing.com . 
 Begin met het controleren van uw gegevens door de link "TOEGANG TOT UW GEGEVENS" te volgen. 
 

1. Voer de "Gebruikersnaam" in. 
2. Vervolgens het wachtwoord "Wachtwoord". 
3. Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd uw licentienummer "LicenseID" in te 
voeren. 
 

Een nieuw venster toont je gegevens 

1. Rechts van uw gegevens kunt u de editie "Editer" activeren. 
2. Controleer uw gegevens en werk die bij die moeten worden bijgewerkt. 
3. Verander het seizoen en plaats het nieuwe seizoen bijvoorbeeld 2018-2019 
4. Rechts van de gegevens die u moet bevestigen met "Mettre à jour” 
 

U betaalt uw licentie op de bankrekening van Brussels Mushing. 
 
Vergeet niet om de gegevens van uw hond (en) bij te werken 
 

1. Altijd op de pagina Site Registratie, volg de link "TOEGANG TOT DE GEGEVENS VAN UW  
HOND(EN)". 
2. Voer uw identificatie, wachtwoord en licentienummer in 
3. De manier om te werken is hetzelfde Het enige verschil is dat je een hond kunt verwijderen 
of toevoegen. Anders moet u "Editer" activeren om de gegevens van een hond bij te werken. 
Hiermee kunt u de vaccinatiedatums bijwerken en als u de grafiek afdrukt, hebt u altijd de 
gegevens van uw hond (en) bij u. Vergeet niet te bevestigen met "Mettre à jour" 
 

In geval van verlies van het wachtwoord of als u dit wilt wijzigen, volg dan de link op onze site 
«WACHTWOORD WIJZIG» 

http://www.brusselsmushing.com/

