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Overzicht aanmelden event 
In dit overzicht kan je de stappen vinden die je als Partner van Let’s Get Digital moet 
ondernemen om te zorgen dat een nieuw event op de juiste manier aangemeld 
wordt bij de Event Consultants en jouw Partnership manager. Hieronder een 
overzicht van de flowchart van het proces:  
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Opzet email met informatie 
Graag de volgende emailtemplate gebruiken voor het aanvragen van nieuwe events. 
Het is belangrijk dat deze email verstuurd wordt naar support@eventinsight.io EN 
naar partners@eventinsight.io.  
 
Graag willen wij een event aanmelden:  

- Naam van het event (inclusief veelgebruikte afkortingen) 
- Start en einddatum van het event  
- Wordt er een app gebruikt, en zo ja, in welke vorm (1 van de 5 opties) 
- Hoeveel deelnemers verwachten jullie op het event (inschatting) 
- Hoeveel uur aan zaalhuur verwachten jullie (inschatting)  

 
Belangrijke “regels” 
Hieronder vinden jullie enkele belangrijke regels waaraan voldaan moet worden 
voordat een event aangevraagd kan worden: 

- De aanvraag van een event dient minimaal 1 maand voor een event 
aangevraagd te worden. Is het korter dan dit, dan gelden extra kosten. Deze 
worden gehanteerd over alle prijzen van een Let’s Get Digital omgeving. Een 
overzicht hiervan kan gevonden worden in bijlage 1 

- De informatie dient volledig te zijn en in 1 keer juist opgestuurd te worden. 
Mocht de aanvraag niet juist zijn, dan krijgen jullie deze retour van onze Event 
Consultants en kan de omgeving niet gemaakt worden. 

- Op het moment dat jullie een aanvraag indienen is dit event bij ons definitief. 
Op dit moment wordt een omgeving aangemaakt die alleen voor dit event op 
deze datum in te zetten is. Mocht het event onverhoopt niet doorgaan dan 
worden de kosten van de omgeving in rekening gebracht bij jullie.  

- Bij het doorgeven moet een keuze gemaakt zijn over de vorm van applicatie. 
Mochten jullie een branded applicatie gebuiken dan is het belangrijk dat wij 
nog geen app voor die klant live hebben staan. Daarnaast moeten zij ons 
uitnodigen binnen hun team in de Apple Developersaccount zodat wij de app 
De volgende 5 opties zijn mogelijk: 

o 1. Geen applicatie, Let’s Get Digital Only. Dit betekent dat alleen het 
online event platform wordt gebruikt  

o 2. Eigen Multi Event app. Dit betekent dat de klant een omgeving krijgt 
in jullie applicatie (bijv: Partner X events). Deze optie is mogelijk op het 
moment dat jullie zelf een app live hebben. Vermeld in de mail hierbij 
het nummer van deze omgeving (bijv: 639) 

o 3. Multi Event app van Klant (bijvoorbeeld: X events app), vermeld 
hierbij ook de naam van deze app en het EventInsight nr (bijv: 639). 
Deze app moet al live staan.  

o 4. Nieuwe Branded Single Event applicatie (nog nooit EventInsight app 
gebruikt). Hierbij moet de klant onze developers hebben uitgenodigd 
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in hun Apple Developersaccount met de rechten om apps te 
publiceren. De stappen hiervoor kunnen in onze knowledge base 
gevonden worden: https://knowledge-base.eventinsight.io/getting-
started/start-up-process/apple-developers-account  

o 5. Vervanging van Branded Single Event Applicatie (vermeld oude 
applicatie naam en EventInsight nummer (bijv 639) LET OP: dit 
betekent dat de oude app na de update van de nieuwe applicatie niet 
meer te downloaden is! 

- Op het moment van de aanvraag zullen onze Event Consultants zo snel 
mogelijk de omgeving aanmaken. Dit is normaliter binnen 1 werkdag 
geregeld.  

- Het is belangrijk dat deze email verstuurd wordt naar support@eventinsight.io 
EN naar partners@eventinsight.io. Een aanvraag die niet aan beide gericht is 
zal retour gestuurd worden!  
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Bijlage 1: Extra kosten bij laat aanmelden 
Hieronder een tabel voor de extra kosten die gemaakt worden. Hiervoor wordt het 
aantal dagen tot het event aangehouden op het moment van aanvragen. Voorbeeld; 
op 1 oktober wordt een event aangevraagd voor 21 oktober, dit is 20 dagen voor 
het event. De extra kosten bedragen dan 60% voor dit event. 
Dagen tot event % extra (over alles) 
30 - 
29 10% 
28 11% 
27 13% 
26 17% 
25 21% 
24 27% 
23 33% 
22 41% 
21 50% 
20 60% 
19 71% 
18 83% 
17 96% 
16 110% 
15 126% 
14 142% 
13 160% 
12 178% 
11 198% 
10 219% 
9 241% 
8 264% 
7 288% 
6 314% 
5 340% 
4 368% 
3 396% 
2 426% 
1 457% 

 


