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Waarom deze handleiding? 
Sinds een aantal maanden gelden bij Apple nieuwe richtlijnen ten aanzien van het publiceren 
van o.a. event apps. Een belangrijk gevolg van die verandering is dat Apple er de voorkeur 
aan geeft dat apps die zijn voorzien van een aan jouw merk of event gerelateerde 
vormgeving, vanuit een eigen zgn. Apple Developer Account in de iTunes app store 
worden geplaatst. 
 
Met een dergelijk account kun je zelf een app ‘publiceren’. De event app is in dat geval te 
vinden onder de naam van jouw organisatie. Dat ziet er zo uit: 
 

  
 
Om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen, is het dus van belang dat je organisatie een 
eigen Developer Account aanvraagt. Deze handleiding helpt je daar stap voor stap bij. 
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Wat is een Apple Developer Account? 

Een Apple Developer Account is een account waarmee apps gepubliceerd kunnen worden in 
de iTunes App Store. Iets specifieker: we hebben een iOS Developer Account nodig. Die kun 
je krijgen door een abonnement af te sluiten voor het Apple Developer Program. 
 
Meer informatie hierover vind je op de officiële website van Apple: 
https://developer.apple.com/support/membership 
 
 

Wat kost een Developer Account? 

Een abonnement kost $99 USD per jaar en wordt in principe automatisch ieder jaar verlengd 
zodat je apps altijd beschikbaar blijven. 
 
 

Mijn bedrijf of instelling heeft al een Apple Developer Account! 

Alleen als je organisatie nog niet in het bezit is van een eigen Developer Account, is het 
nodig om een nieuw account aan te vragen. Als er al wel een Apple Developer Account 
bestaat, kan die worden gebruikt om je event app in de app stores te plaatsen. Breng ons in 
dat geval in contact met degene die het account beheert en wij regelen de rest. 
 
 

Ik heb al een Apple ID! 

Let op: een Apple ID is niet hetzelfde als een Apple Developer Account. Maar je hebt wel 
een Apple ID nodig om een Apple Developer Account aan te vragen. Zorg ervoor dat je een 
Apple ID gebruikt waar een e-mailadres aan gekoppeld is van het bedrijf of de instelling die 
de apps gaat publiceren, bijvoorbeeld apps@bedrijfsnaam.nl. Op die manier weet je zeker 
dat je altijd toegang hebt tot het Apple ID ook als de persoon die als beheerder optreedt, de 
organisatie verlaat. 
 
 

Moet ik dit ieder jaar doen? 
Het aanvragen van een Developer Account is een éénmalige administratieve handeling. Dus 
geen zorgen: alle technische werkzaamheden om je event app in de app stores te plaatsen 
worden nog steeds door EventOPlanner uitgevoerd, en pas nadat je daar toestemming voor 
hebt gegeven – daarover meer verderop in deze handleiding. 
 
 

  

https://developer.apple.com/support/membership
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Aanvragen Developer Account in stappen 

Stap 1 – Wat heb je nodig om een Apple Developer Account aan te 

vragen 
Hieronder vind je een overzicht van hetgeen nodig is voor de aanvraag van het Apple Developer 
Program. 

A) Apple ID 

Een Apple ID is een single sign-on service waarmee wordt geauthentiseerd bij producten en diensten 
van Apple Inc, zoals iCloud, iTunes Store, App Store, maar ook voor het Apple Developer Account. 
Het Apple ID is gekoppeld aan een eigen e-mailadres. 
  
Wij adviseren een Apple ID te gebruiken dat gekoppeld is aan een corporate e-mailadres i.p.v. aan 
een persoonlijk emailadres. Bijvoorbeeld it@bedrijfsnaam.com (van de IT afdeling) dat door meerdere 
personen wordt gebruikt. Hierdoor heeft het bedrijf altijd toegang tot het account. 
  
Ben je al in het bezit van een Apple ID? Volg onderstaand schema om te beslissen of je die gebruikt 
of een nieuw Apple ID aanvraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apple ID aanvragen  

Nog niet in het bezit van een Apple ID? Vraag er dan één aan via de volgende link: 
https://appleid.apple.com/account#!&page=create 
Let op, bij het aanvragen van een Apple ID geef je een wachtwoord op. Daarnaast kies je ook 
antwoorden op drie vragen. Onthoud deze antwoorden goed. Bij het inloggen met het Apple ID op een 
andere computer komt het vaak voor dat je naast het wachtwoord ook de drie vragen moet 
beantwoorden.  
  
Het aangemaakte Apple ID is direct beschikbaar, zodat je verder kunt met de volgende stap. 
 

  

Al in het bezit van 

een Apple ID? 

Ja Nee 

Maak een Apple ID 

aan 

Voldoet het Apple 

ID aan ons advies? 

Ja Nee 

Ga verder met dit 

Apple ID 

https://appleid.apple.com/account#!&page=create
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B) Two-factor authentication 

Op uw Apple-ID moet two-factor authentication aan  staan.  
 
Twee-factor-authenticatie is een extra beveiligingslaag voor uw Apple ID die is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat u de enige persoon bent die toegang heeft tot uw account, zelfs als iemand uw 
wachtwoord weet. 
 

Meer hierover vind je hier: https://support.apple.com/nl-nl/HT204915  

  

C) Betaalgegevens en factuuradres 

De kosten van het lidmaatschap op het Apple Developer Program bedragen $99 USD. Om de 
lidmaatschap aanvraag op te starten is het van belang dat de betaalmethode in het Apple ID is 
ingesteld. 
 
Er zijn in Nederland twee betaalmethoden mogelijk, Credit Card en PayPal. Meer hierover vind je hier: 
https://support.apple.com/en-us/HT202631 
De meest gangbare betaalmethode is Credit Card. Stel deze samen met het gewenste factuuradres in 
op de volgende plek in: 
https://appleid.apple.com/account/manage  
  

Automatisch verlengen 

Het lidmaatschap op het Apple Developer Program verloopt na een jaar. Wanneer het lidmaatschap 
niet is verlengd, zullen de apps die gepubliceerd zijn onder het Apple Developer Account direct 
verdwijnen uit de iTunes App Store. 
We adviseren om het Apple Account automatisch te verlengen. Dit kun je instellen op de volgende 
plek: 
https://developer.apple.com/account/?view=membership (beschikbaar zodra je lidmaatschap door 
Apple is geactiveerd). Indien je hiervoor kiest, is het van belang dat de ingestelde Credit Card op de 
datum van verlenging nog geldig is. 
 

D) Bedrijfsgegevens 

De volgende bedrijfsgegevens dienen te worden ingevoerd. 

Legal Entitity Name 

Om je aan te melden voor het Apple Developer Program moet de organisatie een juridische entiteit zijn, 
zodat deze contracten met Apple kan sluiten. Apple accepteert geen DBA's, fictieve bedrijven, 
handelsnamen of filialen. De naam van de rechtspersoon wordt weergegeven als de 'verkoper' voor apps 
die je distribueert in de App Store op de app detailpagina. Voorbeeld: verkoper: ABC Company, Inc. 
 
Hiernaast is er bij het indienen van de eerste app eenmalig een mogelijkheid om ook een handelsnaam in 
te voeren die in de App Store onder de app naam en in het overzicht in de app store wordt getoond. Hier 
kan eveneens de juridische entiteitsnaam worden gebruikt, maar is het ook mogelijk om hier een 
handelsnaam te kiezen. 

D-U-N-S Number 

Jouw organisatie moet een D-U-N-S-nummer hebben, zodat Apple de identiteit van de organisatie en 
de status van de juridische entiteit kan verifiëren. Dit unieke negencijferige nummer wordt toegewezen 
door Dun & Bradstreet uit Amerika en wordt veel gebruikt als standaard bedrijfs-ID's. Controleer of je 
organisatie al een D-U-N-S-nummer heeft en dien een gratis aanvraag in indien nodig.  
Het D-U-N-S nummer kan hier worden achterhaald: 
http://www.dnb.com/duns-number/lookup.html  (Verenigde Staten) 
http://europe.dnb.com/find-my-DUNS/   (Benelux) 
Het D-U-N-S-nummer wordt vervolgens naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. 
 

https://support.apple.com/nl-nl/HT204915
https://support.apple.com/en-us/HT202631
https://appleid.apple.com/account/manage
https://developer.apple.com/account/?view=membership
http://www.dnb.com/duns-number/lookup.html
http://europe.dnb.com/find-my-DUNS/


 7 

 

Website 

URL van het bedrijf. 

Headquaters Phone 

Het telefoonnummer van jouw bedrijf. 
LET OP, zorg ervoor dat je bereikbaar bent wanneer Apple contact met je opneemt om het 
aanmeldproces te bespoedigen. 

Your work Email 

Gebruik een e-mailadres dat je frequent gebruikt, Apple kan contact opnemen via het opgegeven e-
mailadres. 

E) Persoonsgegevens 

De volgende persoonsgegevens moeten worden ingevoerd tijdens het aanmeldproces. 
Voornaam; Achternaam; Functie; Telefoonnummer; E-mailadres. 
  
Let op, het is verstandig dat de persoon die de aanvraag doet, moet kunnen handelen vanuit het 
bedrijf. 
  

Stap 2 - Lidmaatschap Apple Developer Program 
Indien alle benodigdheden in stap 1 beschikbaar zijn, kan de aanvraag worden ingediend: 
  

1. Ga naar: https://developer.apple.com/enroll/ 
2. Login met het Apple ID 

 
 

3. Kies bij Entity type: Company / Organization.  
Dit is het enige lidmaatschap waarmee apps onder de bedrijfsnaam in de App Store kunnen 
worden gepubliceerd. 
Meer informatie over de opties vind je hier: https://developer.apple.com/support/compare-
memberships 
 

 
  

4. Klik op Continue rechts onderin 

 

5. Kies Authority to Sign Legal Agreements:  

https://developer.apple.com/enroll/
https://developer.apple.com/support/compare-memberships/
https://developer.apple.com/support/compare-memberships/
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Indien je kiest voor de tweede optie, vul dan ook de volgende velden in: 

 

LET OP! Voer een (geldig) telefoonnummer en e-mailadres in waarop Apple je direct kan benaderen. 
Apple zal je vervolgens telefonisch benaderen. Hoe eerder je Apple te woord kan staan, hoe sneller 
het aanmeldproces verloopt. 

6. Vul vervolgens de volgende gegevens in (Zie Stap 1 voor meer informatie) 
a. Legal Entitity Name 
b. D-U-N-S Number 
c. Website 
d. Headquaters Phone 
e. Your work Email 

 

 
 

7. Klik rechts onderin op Continue 
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8. Op het volgende scherm ga je akkoord met de Apple Developer Program License Agreement, 
vink het selectievakje ‘By checking this box I confirm that I have read and agree...’, aan en klik 
op 'Continue'. 

 

9. Je ziet een bevestiging op het scherm dat de aanvraag in behandeling is: 

 

10. Apple stuurt binnen 24 uur een e-mail ter bevestiging met een activatie link. 
Het kan ook zijn dat Apple telefonisch contact opneemt voor de laatste stappen voor de 
aanvraag. 
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Stap 3 - Apple neemt contact met je op 
Apple zal telefonisch of per mail contact met je opnemen. Dit gebeurt meestal binnen vier werkdagen. 

Zorg ervoor dat collega’s die de telefoon opnemen van het verstrekte telefoonnummer, op de hoogte 

zijn van de aanvraag en de Applemedewerker naar jou doorverbindt. 

Apple zal een aantal controle vragen stellen op basis van de verstrekte gegevens. Hierna zal Apple de 

aanvraag binnen 24 uur bevestigen. 

 

Stap 4 - Bevestiging: het Apple Developer Program lidmaatschap is 

geaccepteerd 
Apple zal een e-mailbevestiging sturen dat het lidmaatschap is geaccepteerd. 

Stel vervolgens EventOPlanner hiervan op de hoogte. 

EventOPlanner neemt contact met je op over de mogelijkheden van het verstrekken van toegang tot 

het Developer Account. 


