
Grib op je club
Alles wat je club nodig heeft: jouw passie voor sport, onze innovatie

Licenties voor apps aanvragen



Apple

Stap 1: Apple ID aanmaken
Op onderstaande pagina kun je een Apple ID aanmaken. Dat kan op jouw eigen naam.

In de volgende stap koppelen we de AppleID aan een bedrijf. Mocht je al een Apple ID hebben die je gebruikt op een Apple
Device, dan raden wij aan om een nieuwe aan te maken die alleen gebruikt gaat worden voor de Club App.
https://appleid.apple.com/account#!&page=create
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Stap 2: 2-factor authenticatie instellen
Vervolgens moet je 2-factor authenticatie instellen. Dat kan op een iPhone, iPad of MacBook:
https://support.apple.com/nl-nl/HT204915
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Stap 3: D-U-N-S aanvragen
Let op: deze stap hoef je alleen te doen als je een B.V. of V.O.F. hebt. Heb je een eenmanszaak? Dan kun je doorgaan naar stap
4.

In deze stap vraag je je D-U-N-S nummer aan. Dat is een soort internationale KVK waar Apple gebruik van maakt.

Je kunt op deze pagina (https://developer.apple.com/enroll/duns-lookup/#!/search) controleren of jullie er al in staan.
Zo niet, dan kun je daarna een D-U-N-S nummer aanvragen (dat duurt 14 dagen)
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Stap 4: Apple licentie aanvragen
Ga naar onderstaande pagina om de licentie-aanvraag te starten:
https://developer.apple.com/

Bovenin op Account klikken > inloggen en vervolgens op Join the Apple Developer Program klikken. Hier kun je klikken op
de knop Enroll.

Je komt vervolgens uit op een formulier waar je de “Entity Type” kunt aangeven. Als je een B.V. hebt dan moet je de licentie
aanvragen als “Company/Organisation” en anders als "Individual / Sole Proprietorship"

Het formulier kun je verder invullen en dan duurt het enkele dagen voordat Apple je aanvraag goedkeurt. Apple kan contact
opnemen met jou of een contactpersoon die je aangeeft. Ze bellen dan vanaf een Engels of Iers nummer. Pas daarna is jouw
account actief.
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De licentie is aangevraagd en actief
Als de licentie actief is, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Grib, zodat we de app kunnen verhuizen
naar jouw eigen Apple licentie.

6


