Instructies aanmaken uniek e-mailadres (English version below)
Voor het gebruik van het digitale Fightpasspoort is het van belang dat elke vechter wordt
aangemeld met een uniek e-mailadres. Het gebruik van één e-mailadres voor meerdere
vechters niet mogelijk. Dit in verband met de privacywetgeving.
Er zijn verschillende providers van e-mailaccounts maar bij het overgrote deel van deze
providers werkt het aanmaken van een uniek e-mailadres op dezelfde manier. Hieronder
zijn de instructies voor het aanmaken van een uniek e-mailadres bij de twee grootste
providers beschreven.

Microsoft Outlook (Hotmail):
1. Ga naar Outlook.
2. Kies hier rechtsonder aan de homepagina voor 'Gratis account aanmaken'.
3. Voor een uniek e-mailadres in (e-mailadressen die al door iemand anders in gebruik
zijn zullen niet worden goedgekeurd).
4. Maak een wachtwoord aan (als u na deze stap op 'Volgende' klikt gaat u akkoord
met de Microsoft-serviceovereenkomst en de privacy- en cookieverklaring.
5. Voer uw persoonlijke gegevens zoals naam, regio en geboortedatum in.
6. Geef uw e-mailomgeving vorm naar uw persoonlijke voorkeur. Na deze stap kunt u
met dit e-mailadres een registratie voor het digitale Fightpassport in gang zetten.
Gmail (Google):
1. Ga naar Gmail.
2. Voer uw naam, uw unieke e-mailadres en uw nieuwe wachtwoord in en klik
rechtsonder op 'Volgende'.
3. Voer uw persoonlijke gegevens zoals uw telefoonnummer, geboortedatum en
geslacht in. Bij deze stap kunt u ook een ander e-mailadres opgeven voor herstel
van uw account voor wanneer u uw wachtwoord vergeet.
4. Ga akkoord met de Google privacy- en servicevoorwaarden.
5. Bescherm en beveilig uw account. Na deze stap kunt u met dit e-mailadres een
registratie voor het digitale Fightpassport in gang zetten.

Instructions for creating an e-mail address
Registration in the Fightpassport system requires a personal e-mail address. Using one email address to register multiple fighters is not possible. This is so because of Dutch
privacy laws.
There are different providers of e-mail accounts but with most providers, the registration
for an e-mail address works in about the same way. Underneath are the instructions for
registering with Microsoft Outlook or Gmail.
Microsoft Outlook
Go to Outlook.
Click the button 'Create free account' on the right bottom of the page.
Enter a unique e-mail address (an e-mail address that is already being used will not be
approved).
Create a password (if you click 'Next' after this step, you will agree to the Microsoftservice agreement and the privacy and cookie declaration.
Enter your personal information like your name, region and date of birth.
Shape your e-mail environment to your personal liking. After this step you can use the
e-mail address for your Fightpassport registration.
Gmail (Google)
1. Go to Gmail.
2. Enter your name, your unique e-mail address and your new password and click on
'Next' in the bottom right.
3. Enter your personal information like your phone number, your date of birth and your
gender. In this step, you can also specify a different email address to restore your
account in case you forget your password.
4. Agree to the Google privacy and service terms.
5. Protect and secure your account. After this step you can use the e-mail address for
your Fightpassport registration

