
 

Aanmaken account deelnemer standaardklasse 
Ga naar www.ntto.nl en klik op <inlog> 
rechts bovenaan de pagina. 

 
Vink “account aanvragen” aan en klik op 
<ga verder> 

 
Kies voor de optie “NTTO Farmstock 
standaard” en klik op <verder> 

 
Vul je lidnummer en postcode in, het is 
verplicht om lid te zijn van de NTTO om 
een account aan te kunnen vragen. 
Als je nog geen lid bent moet je dat 
eerst worden. Op www.ntto.nl zit op de 
welkomspagina een item “lid worden”. 
Daar kun je je gegevens invullen en krijg 
je direct je lidmaatschapsnummer. 

 



 

Geef aan of je al eerder bij de NTTO 
hebt gereden sinds 2005. Als dat zo is 
worden uitslagen uit het verleden gelijk 
aan je account gekoppeld. 
 

 

Alleen voor bestaande tractoren 
- Kies een jaar waarin je eerder mee 
hebt gedaan op een NTTO wedstrijd. 
- Vervolgens kies je de/een wedstrijd 
waar je hebt meegedaan. 
- Daarna de klasse 
- en tenslotte kies je de 
deelnemer/uitslag waarvoor je de 
account aanmaakt. 
Klik daarna op <verder> 

 

Vul hier gewenste gebruikersnaam en 
wachtwoord in.  
Ook moet je hier je e-mailadres en 
telefoon nummer invullen. 

 

Alleen voor nieuwe tractoren 
Vul hier het merk en type in, let op dit 
kun je later niet zelf wijzigen. 

 



 

Als alles goed is ingevuld en het 
aanmaken is gelukt dan krijg je het 
volgende scherm te zien.  
Om in te loggen kies je de optie 
deelnemer en klik dan op <verder> 

 

Vul na inloggen alle gegevens in op de 
pagina “Adres gegevens eigenaar en 
rijder(s). 
Op deze pagina bevinden zich 3 
knoppen <opslaan> die moet je 
minimaal allemaal 1x gebruiken. 

 

Vul daarna het technische paspoort in. 

 

Als alles is ingevuld, kun je in het menu 
“aanmelden wedstrijden” kiezen. 
Je kan dan de wedstrijd kiezen, 
vervolgens de klasse en dan de 
chauffeur die zal rijden. 
Klik dan op <inschrijfformulier 
aanmaken> Er opent dan een nieuw 
scherm met een volledig ingevuld 
formulier. Dit kun je uitprinten en 
ondertekenen en vervolgens naar de 
organisatie sturen zoals die dat wenst. 

 

 


