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1 – Uw persoonlijke registratie starten 

Click op Not a member yet? om uw persoonlijk account aan te maken. 

 

Vul uw persoonlijke gegevens in (let op verplichte velden). Lees ook onze privacy policy en vink deze aan. 

Click hierna op de button Register om het formulier te verzenden. 

 

Op het opgegeven emailadres ontvangt u binnen enkelen minuten uw inloggegevens van ons. (Check 

eventueel uw spam box indien u geen inloggegevens ontvangt). 
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2 - Inloggen op onze website met uw ontvangen inloggegevens 

Click op de Login button aan de onderzijde van onze website. 

 

Vul uw logingegevens (emailadres en password) in en click op de button Login. 
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Na het inloggen komt u op uw eigen persoonlijke pagina terecht. Door hier bijvoorbeeld op uw naam te 

clicken kunt u uw adresgegevens en password inzien en eventueel wijzigen.  

Om een MGF/TF te koppelen aan uw account, click op de groene link Claim to own your new MGF/TF.  

 

Vul het volledige chassisnummer (VIN) in van uw MGF/TF en click op de button Submit. Het 

chassisnummmer is o.a. te vinden op uw groene kentekencard.  
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Hierna komt u op de datailpagina van uw gekozen MGF/TF. U ziet hier een deel van de fabrieksgegevens 

van uw MGF/TF. Is dit daadwerkelijk uw MG click dan op de groene link Claim to own this MG. 

 

U kunt uw registratie nu afronden. Vul de exacte “datum tenaamstelling” in.  (Dit is regel “I” op de 

kentekencard). Click hierna op de button Claim this MG. 

 

  



 

5 

Uw MGF/TF registratie is nu afgerond. Door op de groene link here te clicken komt u terug op uw 

persoonlijke pagina. Ons systeem controleert uw registratie en normaal gesproken is uw MG binnen 24 uur 

toegevoegd aan uw persoonlijke account. 

 

Bij een volgend bezoek kunt u inloggen op de gebruikelijke manier via de Login button (zie pagina 2).  

Op de pagina “Home“ ziet u -na ingelogd te zijn- twee ‘extra’ groene links actief.  Me and My MGF or MGTF 

is de toegang tot uw persoonlijke pagina, en de link met het Vehicle Serial Number (laatste cijfers van het 

chassisnummer) geeft direct toegang tot uw eigen MG. 
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Via de link met het Vehicle Serial Number komt u op de pagina “Car details”. Hier staat alle historie die bij 

ons bekend is van uw MG. Ontbrekende gegevens, bijvoorbeeld een bodynummer of een motornummer 

kunt u zelf via de Edit of Add button toevoegen. Probeer uw “Car details” pagina zo compleet mogelijk te 

maken. We zijn niet voor niets een register. 

 

Voor foto’s toevoegen ga altijd naar de persoonlijke pagina via Home / Me and My MGF or MGTF. 

Bij onze voorbeeld inschrijving zijn foto’s bekend in onze database. Maar er kunnen altijd foto’s worden 

toegevoegd via de groene link Add (more) pictures. Foto’s alleen in landscape formaat en in hoge resolutie. 
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Kies het Vehicle serial number  (uiteraard één keuze indien u één MG bezit) en upload de foto vanaf uw 

computer. Mutaties van gegevens en toegevoegde foto’s zijn niet direct zichtbaar. Na controle zijn deze 

normaal gesproken binnen 24 uur doorgevoerd/toegevoegd. 

 

Wij wensen u veel succes en bij vragen staan wij u vanzelfsprekend graag te woord. 
 

Team MGF Register Holland 


