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3 Stap 2: extra gegevens (deze gegevens zijn niet verplicht) 

 
 

Organisator 
Vul minstens de eerste drie letters van je organisatie in. Klik op de juiste naam als je organisatie in de 
lijst verschijnt. Verschijnt je organisatie niet? Dan klik je op ‘Maak nieuwe organisator aan’.  
 

Prijs  
Vul de standaardprijs in van je activiteit. Extra prijsinformatie zoals kortingen of speciale tarieven kan 
je toevoegen in een vrij tekstveld. Je kan hier ook de inschrijvingsvoorwaarden vermelden.  
 

Afbeelding 
Voeg een afbeelding naar keuze toe, dat maakt je activiteit meteen aantrekkelijk! Klik op ‘Kies een 
foto’ en zoek de foto op je computer. De afbeelding mag maximum 1 MB groot zijn en is een .jpeg, 
.gif of .png-bestand. Vermeld steeds het copyright van je foto! 

 
Lange beschrijving 
Hier kan je extra informatie kwijt over je activiteit.   
 

  
Klik op ‘Opslaan’ 

 
 
 

4 Na het invoeren 

Aanpassen 
Je kan op ieder moment je activiteit aanpassen. Klik op ‘basisgegevens aanpassen’ of ‘Extra 
gegevens aanpassen’.  
 
 

 
 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren 
via vragen@uitdatabank.be  


