
Beheer van begunstigden en facturatiegegevens 

 
In het menu “Mijn profiel” werd een nieuwe knop toegevoegd: “Mijn begunstigden en facturatie gegevens”: 

 

 

In dit overzicht kunt u de volgende zaken beheren: 

a) Geadresseerde voor de factuur van uw online licentiehernieuwing 

b) De begunstigde van uw prijzengeld 

c) Geadresseerde voor het betaalbewijs bij online inschrijvingen 

d) Geadresseerde voor de factuur van uw inschrijvingen FEI 

In het overzicht staan reeds alle gegevens opgenomen die u ooit op Equibel gebruikt heeft. 

 
Deze gegevens staan in het rood omdat u nog dient op te geven voor welke toepassing u deze wenst te gebruiken. Klik op de bijhorende lijn om uw gegevens 

te controleren en de gewenste toepassingen te kiezen. 

Dat gebeurt door de opties naar keuze te selecteren: 

 

Na het bewaren kunt u meteen aan de slag! 

In de meeste gevallen worden dezelfde gegevens voor alle toepassingen gebruikt. Selecteer in dat geval alle opties. 

 
Het is uiteraard ook mogelijk om extra begunstigden en/of facturatiegegevens aan uw persoonlijk overzicht toe te voegen door ze eerst op te zoeken (klik op 

vergrootglas) of door nieuwe gegevens in te vullen (klik op knop ‘Nieuw’). 



Wat is de bedoeling? 

a) Bij het hernieuwen of verhogen van uw licentie kan u de juiste facturatiegegevens selecteren: 

 

b) Bij het inschrijven voor een wedstrijd kan u per inschrijving ook een begunstigde van het prijzengeld selecteren: 

 
(enkel bij jumping, dressuur, eventing en reining) 

c) Bij het afrekenen van uw inschrijvingen kan u de geadresseerde van uw betaalbewijs selecteren: 

 

d) Het selecteren van de geadresseerde voor de factuur van uw inschrijvingen FEI is binnenkort mogelijk. U kunt de gegevens wel al beheren in uw 

overzicht. 

Wat zijn de extra voordelen? 

 Mogelijkheid om verschillende begunstigden en facturatiegegevens bij te houden. 

 Eenmaal de gegevens in uw overzicht staan dient u deze niet steeds opnieuw aan te passen. 

 Mogelijkheid om een andere begunstigde per inschrijving te selecteren. 

 Mogelijkheid om een andere geadresseerde per betaling te selecteren. 

 Handig voor sportbeoefenaars die voor verschillende opdrachtgevers of eigenaars rijden! 


