Handleiding account Eagle aanmaken en
evenementenaanvraag
Deze handleiding toont je hoe je een account kan aanmaken op het Eaglebe platform voor je
evenementenaanvraag. Als je een login aanmaakt zal Eagle je profiel onthouden. Wat zijn hier de
voordelen van? Je moet niet bij elke aanvraag alle contactgegevens opnieuw ingeven. Je kan in Eagle
een deel van de aanvraag invullen en er later op verder werken. Je kan ook te allen tijde nagaan in
welke stap jouw aanvraag zich bevindt. En als laatste kan je een eerdere aanvraag kopiëren om ze
opnieuw te gebruiken bij de volgende editie van je evenement.
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 Surf naar https://app.eaglebe.com
(gebruik hiervoor best Google
Chrome)
 Klik op ‘registreer hier’

2

 Vul je gegevens in.
 Maak een wachtwoord aan en
bevestig.
 Geef toestemming om je
contactgegevens te bewaren en
lees het privacybeleid.
 Klik op ‘registreer’.

3

 Ga naar je mailbox en open de email die je kreeg van Eagle.
 Klik op de groene balk onderaan
om je account te bevestigen.
 De registratiepagina wordt geladen
en je krijgt de bevestiging van je
account.
 Je bent nu klaar om aan te melden
en evenementen aan te vragen.
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 Je bent nu ingelogd op je
persoonlijke pagina waar je een
centraal overzicht krijgt over al je
aanvragen.
 Klik bovenaan op “nieuwe
aanvraag” om verder te gaan
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 Typ en selecteer Mortsel
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 Klik op “NL (België)” onder type
“Aanvraag evenementen”
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 Vul alle mogelijke velden in, die
met een * zijn verplicht.
 Klik onderaan op “volgende” om
door te gaan naar de volgende
rubriek.

8

Locatie of inname openbaar domein
intekenen
 Typ en selecteer je adres. De kaart
zoomt automatisch in.
 Met + en – kan je nog extra in- en
uitzoomen.

 Met “Plaats een zone” wordt een
rechthoek getekend volgens de
opgegeven afmetingen.
 Door de balk onderaan rechts te
verschuiven past u de rotatie aan
op de kaart.

 Via “Teken een zone” kan een
willekeurige zone ingetekend
worden. Dubbelklik op het laatste
punt om de vorm af te werken.
 Een lijn met buffer kan gebruikt
worden om een parcours aan te
duiden. Neem hier de buffer ‘niet
groter dan 2 meter’.
 Indien een parcours reeds als
gpxbestand beschikbaar is, kan dit
via deze module opgeladen
worden
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 Vul alle mogelijke velden verder in,
die met een * zijn verplicht.
 Lees de Algemene Voorwaarden
goed na en klik op akkoord.
 Klik om toestemming te geven om
je contactinformatie te delen met
stad Mortsel (lees privacy beleid).
 Klik op verzenden om je aanvraag
in te dienen.

 Je ontvangt een bevestiging met je
aanvraag in je mailbox.
 Het evenemententeam kijkt na of
je aanvraag volledig is. Indien er
zaken ontbreken nemen zij contact
met je op.
 Van zodra je aanvraag volledig is
sturen zij de aanvraag door naar de
adviesorganen.
 Na evaluatie wordt je aanvraag
eventueel goedgekeurd en ontvang
je de nodige vergunningen.

