
Instructie registratie EO_ID en F_ID t.b.v. Track & Trace Tabak 
 

1. Registratieaanvraag 
- Ga naar https://tpd.nl.atos.net/ 
- Klik bij ‘I am a retailer’ op de optie: ‘I want to register’ 

 

 
 
 

Naam van bedrijf invullen 

Straat, huisnummer, 

postcode plaats van het 

bedrijf invullen 

Land van het bedrijf invullen 

Dit veld niet invullen 

BTW-nummer: schuif naar links en vul het 

BTW-nummer in. 

Geen BTW-nummer: schuif naar rechts en 

vul het nummer van belastingdienst in. 

Selecteer het type: Retailer of 

Other 

Deze velden niet invullen 

Dit veld niet invullen 

Accountinformation: 

Deze velden invullen om de 

registratie te voltooien 

Accepteer beide velden 

Klik op CREATE. Je ontvangt een email 

om de registratie te bevestigen 

Dit veld niet invullen 

Bijv: +31555304400 

https://tpd.nl.atos.net/


2. Inloggen op de website 
- Ga naar https://tpd.nl.atos.net/ 
- Klik op ‘Log in’ rechtsboven op de pagina 

 

 
 

- Invullen: 
o Je opgegeven email-adres bij het veld ‘User Identifier’ 
o Je gekozen wachtwoord bij het veld ‘Password’ 
o Klik op ‘OK’ 

 

 
 
 

- Vervolgens kom je op je eigen bedrijfspagina: 
 

3. F_ID aanmaken 
Je bent nu geregistreerd als EO_ID (economisch delenemer). Nu dien je ook de winkellocatie te  
registreren als F_ID (faciliteit) om ervoor te zorgen dat je locatie onderdeel wordt van de traceer- 
baarheid van sigaretten/shag/MYO. 
 
- Klik na de inlog op je eigen pagina op: ‘Facilities’ 
- Klik op ‘New Facility’ om je faciliteit vast te leggen. Hier vul je in: 

o Facility Name: naam van de winkel(locatie) 
o Related economic operator: selecteer hier je registratie als economisch delnemer (EO_ID) 
o Straat + nr, postcode en plaats 
o Land 
o Type deelnemer: kies Retail Outlet of Other 
o Global Location Number (GS1): dit veld niet invullen 
o De velden ‘Status’, ‘Excise number’, ‘Facility ID’s’ hoeven niet ingevuld te worden 
o Klik op CREATE 

 
Je komt dan op het scherm met daarin de nieuwe faciliteit (F_ID). Wanneer je op de faciliteitnaam 
‘Tabakstore’ klikt dan verschijnt de bijbehorende F_ID. Deze F_ID dient u door te geven aan HANOS. 
- Klik in het navigatievenster op “Economic operators’. Klik op de Economic name en je ziet de EO_ID en 

F_ID. Beide ID’s dient u door te geven aan HANOS. Dit kunt u doen via onze website: 
https://www.hanos.nl/track-trace-tabak 

https://tpd.nl.atos.net/
https://www.hanos.nl/track-trace-tabak

