Beste leden/belangstellende van ACV Rang Pang,
De licentiemiddag voor de regio west komt er aan!
Wij nodigen jullie allemaal uit voor deze licentiemiddag op zaterdag 11 januari a.s. op het volgende
adres:
KNAF Duwboot 65 3991 CG Houten
Wij zijn als ACV Rang Pang aanwezig op deze middag.
Je kunt op de licentiemiddag lid worden bij onze vereniging en je medisch laten keuren. Kom je op de
licentiemiddag, ben je lid geworden en heb je je licentieaanvraag incl. betaling vooraf via mijn KNAF
gedaan, dan kun je gelijk je licentie meenemen!
De arts zal er zijn van 14.00 uur tot 17.00 uur voor de medische keuringen, LATER KOMEN DAN 17.00
UUR HEEFT GEEN ENKELE ZIN, WANT DAN KUN JE NIET MEER GEKEURD WORDEN!
Als je komt is het van belang dat je:
❖ Je licentie aanvraag online voorbereid incl. betaling via Ideal in mijn Knaf.
❖ Medische keuringspapier download en deel A en B meeneemt naar de arts.
❖ Potje met urine meenemen.
De kosten voor de medische keuring bedragen: 30 euro.

Je kunt natuurlijk ook op een ander moment lid worden van onze vereniging, je licentie aanvragen en
jezelf medisch laten keuren.
Lid worden ACV Rang Pang ? Zie website www.rangpang.nl
Licentie verlengen in 3 stappen
Vanwege de AVG stuurt de KNAF u geen aanvraag- en medisch keuringsformulieren meer toe. Iedere
aanvraag, ook als u naar een licentiedag toekomt, gaat online via mijn KNAF. Ook als u naar de
licentiedag toekomt moet u van tevoren online verlengen.
Graag leggen wij u uit hoe het verlengen/aanvragen van uw licentie in zijn werk gaat.
Inloggen in Mijn KNAF
Zie de link hieronder voor de handleiding om in te loggen op Mijn KNAF:
https://www.knaf.nl/images/algemeen/Licentie/Handleiding_allereerste_aanvraag.pdf

Licentie verlengen en betalen
In Mijn KNAF kunt u bij het icoontje van de twee pijltjes uw licentie verlengen en betalen via iDeal.
Wenst u uw licentie op te hogen, dan kunt u de licentie aanvragen via het winkelwagentje en kunt u
uw resultaten online indienen. Na akkoord van de licentiecommissie/sectie ontvangt u de licentie.
Het kan zijn dat u hierdoor de licentie nog niet op de licentiedag mee kunt krijgen.

Medische keuring
De medische keuring doet u op de licentiedag, of u maakt zelf een afspraak bij een arts, niet zijnde
uw eigen huisarts. Voor keuringen kunt u ook terecht bij Meditel, www.meditel.nl. Het
keuringsformulier kunt u vinden in Mijn KNAF.

Bewaar de formulieren van de medische keuring, tot je je licentie binnen hebt!!
Let op!
❖ Hou zelf goed in de gaten via ‘Mijn KNAF’ of het licentie op actief staat.
❖ Neem anders contact op met de KNAF.
❖ Heb je je licentie niet binnen voor 18 maart 2020 en staat de licentie wel op actief stuur dan
een e-mail naar info@rangpang.nl
Zorg dat je alles op tijd regelt, want zonder licentie mag je niet rijden!

Ouder-kind licentie
In 2016 is het ouder-kind licentie ingevoerd. Het aanvragen van het ouder-kind licentie moet ook via
‘mijn KNAF’.
Medewerkers
Voor de officials geldt ook dat zij hun licentie aan moeten vragen via ‘mijn KNAF’.
Hoe u een licentie moet aanvragen staat in de bijlage en kunt u ook vinden op de site van de KNAF.

