
 

Instructie voor het registreren op de veiling van Play Fair   

Als je een bod wil doen op de veiling van ttv Play Fair (https://www.ttv-playfair.nl/online-veiling/), 

dan is een registratie noodzakelijk.  

Ik heb vorig jaar al een account gemaakt 

Als je vorig jaar al een account hebt gemaakt, dan bestaat dat nog en kan je dat gebruiken om mee te 

doen aan de veiling. 

Ik heb een account, maar kan toch niet inloggen 

Als je niet kan inloggen omdat je je gebruikersnaam niet meer weet: 

- Stuur een bericht naar de beheerder/veilingmeester (zie hieronder). Deze kan in het systeem 

jouw gebruikersnaam en/of gebruikte email terugvinden. 

Als je niet kan inloggen omdat je het wachtwoord niet meer weet: 

- Stuur een bericht naar de beheerder/veilingmeester (zie hieronder). Hij zal een wachtwoord-

reset link in een email sturen. Als je de link volgt, kom je in een scherm met een nieuw 

gegenereerd wachtwoord. Druk op “Wachtwoord opslaan”.  

Ik moet nog een account maken 

Als je een bod wilt plaatsen en je bent nog niet geregistreerd en ingelogd, wordt je automatisch naar 

een registratieformulier geleid. De stappen zijn dan als volgt: 

- Vul een gebruikersnaam en je email in en druk op “Registreren”. 

- Controleer daarna je email, je krijgt een email van Play Fair. Daarin staan 2 linkjes, druk op de 

eerste link. Let op: deze mail kán in je spam terechtkomen! 

- Dan kom je in een scherm met een voorgesteld wachtwoord (je kunt hier een eigen 

wachtwoord kiezen of een andere genereren als je wilt). Druk op “Wachtwoord opslaan”.  

- Ga dan terug naar de veiling. Als je nu een bod wilt doen, kun je inloggen. 

Als je voor de eerste keer inlogt 

- Om je gegevens compleet te maken zie je bij de eerste keer inloggen een formulier (de 

Profiel-pagina) waar je je voornaam, achternaam en telefoonnummer kunt invullen. Doe dat 

bij voorkeur, dat maakt het voor ons makkelijker om contact te zoeken.  

- Als je niet je voornaam en achternaam hebt ingevuld, dan kom je elke keer bij het inloggen 

weer langs dit scherm. 

Beheerder/veilingmeester 

Zo zou het moeten lukken. Krijg je geen registratie-mail of zijn er andere vragen, contact dan de 

veilingmeester: veiling@ttv-playfair.nl of 06-5151 8618. 
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