
  
  

Instructie voor het invullen van “Digital Passenger Locator Form” voor reizen naar Frankrijk 

Ga naar internet via Internet Explorer of Chrome en ga naar de pagina: 
https://app.euplf.eu/#/user/login U kunt het formulier in vele talen invullen, wij raden aan 
het in het Engels te doen! 

Vul in het vakje onder Email uw Email adres in. Vul een zelfverzonnen wachtwoord in, in het 
vakje onder Password dat minimaal 6 tekens groot is (onthoud dit wachtwoord) en klik 
vervolgens op “Register” 

Vul in het volgende formulier nogmaals uw Emailadres in en daaronder twee keer het 
gekozen wachtwoord. Klik dan op het vakje register, u krijgt dan een melding dat u een 
email ontvangt. 

https://app.euplf.eu/#/user/login
https://app.euplf.eu/#/user/login


  
  

Ga naar de inbox van uw Email en kijk of er een mailtje is binnengekomen met een link zoals 
hieronder. 

Klik nu met uw muis ergens op de blauwe tekst en u komt in het volgende scherm. 
U hebt nu een melding dat uw account is geactiveerd. 
Zorg ervoor dat uw Emailadres en uw wachtwoord zijn ingevuld en klik vervolgens op 
“Login”. 



  
  

Ga naar internet via Internet Explorer of Chrome en ga naar de pagina: 
https://app.euplf.eu/#/  Je kunt het formulier in vele talen invullen, wij raden aan het in het 
Engels te doen! 

Klik op “Start Here” 

Kies via het pijltje rechts voor “France/FR” en klik vervolgens op “Continue”. 

https://app.euplf.eu/#/
https://app.euplf.eu/#/
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Selecteer het rondje door erop te klikken voor : “Aircraft”, u kunt hier ook de Engelse 
instructie PDF openen, klik op “HERE” en klik vervolgens op “Continue”. 

Selecteer het vierkantje door erop te klikken voor: “I will fill out and submit the form 
completely, correctly en truthfully”, dit betekent: “Ik vul het formulier volledig, correct en 
naar waarheid in” en selecteer het vierkantje voor: “I have read the Privacy Notes”, dit 
betekent: “Ik heb de privacyverklaringen gelezen”, hierin staat hoe men omgaat met de 
gegevens die door u worden aangeleverd. 
en klik vervolgens op “Continue to Login”. 



  
  

Er komt nu een lange pagina waarop alle vluchtgegevens ingevuld dienen te worden. Hieronder 
steeds een gedeelte van de pagina met de instructie. 

Selecteer het vakje “Please check if you are travelling as a member of a group and / or with 
your family”. 
Click vervolgens op “Direct Flight” en vul vervolgens de naam in van de vliegmaatschappij 
waarmee u vliegt: start uw vluchtnummer met ENT dan is dit EnterAir, start het 
vluchtnummer met TB dan is dit TUI.  

Vervolgens vul in Flight number (Vluchtnummer) en Seat number (Stoelnummer). Het 
stoelnummer is pas bij het instappen bekend. Vul daarom een zelfgekozen nummer in. 
Als u in de twee weken voordat u naar Lourdes gaat in een ander land bent geweest dan 
moet u dat aangeven door het betreffende land te selecteren, anders kan het veld leeg 
blijven. 



  
  

Vul vervolgens de volgende gegevens in door deze te selecteren in ieder vakje: 
Boarding Country/Territory/Place: “Netherlands”; 
Date/time of Departure: Vul de datum en tijd in zoals aangegeven door Huis voor de Pelgrim; 
Boarding Airport: “Maastricht-Aachen /EHBK”; 
Date/time of Arrival: Vul de datum en tijd in zoals aangegeven door Huis voor de Pelgrim; 
Final Destination Airport: “Tarbes-Ossun-Lourdes Pyrénées/LFBT” 
Druk vervolgens op “Continue” 



  
  

Vul vervolgens de persoonlijke gegevens in, de velden met een pijl ervoor. Alle optionele 
gegevens weglaten. 

Klik vervolgens op “Continue”. 

https://app.euplf.eu/#/user/login 

De geboortedatum is in het voorbeeld fictief gekozen. Vul een telefoonnummer in waarop u 
tijdens de reis bereikbaar bent (als u geen mobielnummer hebt, kunt u hier het nummer van 
Huis voor de Pelgrim invullen). Uw Emailadres wordt automatisch ingevuld van wat eerder is 
opgegeven. 
Klik vervolgens op “Continue”. 

https://app.euplf.eu/#/user/login


  
  

Selecteer vervolgens de gegevens van uw huisadres door te klikken op de pijltjes en de juiste 
keuze te selecteren. Vul alle velden volledig in en klik vervolgens op “Continue”. 



  
  

Vul de gegevens van het hotel in Frankrijk in zoals hieronder aangegeven. Deze zijn te vinden in 
uw reisbescheiden. Daar waar geen pijl voor staat kunt u leeglaten, klik vervolgens op “Continue”. 



  
  

U komt op een scherm met de vraag of u met family reist. U kunt hier de gegevens van een 
familielid/gezinslid toevoegen. Klik eerst op “Add Family Member”, vul de gegevens 
in, vervolgens klikken op “Continue”. 
Reist u zonder familie/gezinslid dan direct klikken op “Continue”. 

ALLEEN ALS u “ADD FAMILY MEMBER” AANKLIKT, KRIJGT U HET VOLGENDE VELD EN VULT U 
DE GEGEVENS BIJ DE PIJLEN IN. DRUK VERVOLGENS OP “CONTINUE”. 



  
  

U komt nu op een scherm waar u de reisgenoten kunt toevoegen die niet tot uw 
huishouden/gezin behoren, klik hier op “Continue”. 

U komt op een scherm met Emergency Contact Information. Hier hoeft u geen gegevens in 
te vullen. Huis voor de Pelgrim weet welke route wij volgen en waar we ongeveer zijn. 



  
  

Klik op “Submit” en het formulier wordt ingediend. 

Mogelijk volgt een “Declaration” (eindverklaring / ondertekening voor het binnenreizen van 
Frankrijk. Uw geboortdatum is al ingevuld. Vul vervolgens de aanvullende informatie in en de 
gegevens voor het buitenland zoals aangegeven. 
Als alles is ingevuld klikt u op “Submit” of op “Preview”. Als u op “Preview” drukt, kunt u nog 
een keer nagaan of alles goed is ingevuld. Bij “Submit” wordt de aanvraag direct ingediend! 



  
 

En netjes een bedankje voor het invullen! 

Direct daarna ontvangt u in uw email-box een mailtje met de volgende tekst: 

Download het formulier door te klikken op de blauwe link. Neem het formulier dat u krijgt  
uitgeprint mee of download de QR-code op uw telefoon. 

Veel succes met het invullen van het formulier. Mocht het niet lukken, zoek dan even hulp bij 
familie/bekenden. Mocht dat helemaal niet lukken, neem dan contact op met Huis voor de 
Pelgrim! 


