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REGISTRATIE INSTRUCTIE EO_ID EN F_ID VOOR TRACEABILITY TABAK 

1. Registratie 

1.1 Registratie van jouw bedrijf bij Atos  

Om jouw bedrijf te registreren neem je de volgende stappen: 

1. Hoofdpagina 

 Klik op de volgende link: https://tpd.nl.atos.net/ 

Vervolgens kom je op onderstaande pagina terecht. Hier kies je onder het kopje “I am a retailer” de 

optie “I want to register” 

 

 Ga verder op de pagina “Create an account” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tpd.nl.atos.net/
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2. Create an account.  

 Hier worden de belangrijkste gegevens ingevuld voor de registratie:  

 

 

 Mits alle info compleet wordt ingevuld, ontvang je de registratie email op het ingevuld emailadres. Hierin 

staat de EO_ID en de bevestigingscode. Ook ontvang je een link om je wachtwoord te beheren en in te 

loggen op jouw persoonlijke pagina. 

 Op jouw persoonlijke pagina kan je jouw F_ID aanvragen (Zie 2.0 F_ID). 

 

 

Bedrijfsnaam 
Negeren 

Zakelijk adres van jouw bedrijf: straatnaam 

+ nummer, postcode + plaats 

Land waar het bovenstaand adres zich 

bevindt 

Negeren 

Type deelnemer: Retailer of Other 

BTW nummer bekend: klik op het grijze 

balk zodat het links verschuift en vul 

vervolgens bij “VAT number” het BTW 

nummer in 

BTW nummer onbekend: klik op het balk 

zodat het rechts verschuift en vul 

vervolgens bij “Tax number” het 

RSIN/Fiscaal nummer in 

 

Negeren: alle 
velden grijs 

laten 

De registratie voltooien door de 

volgende velden in te vullen:  

- Emailadres gebruiker 

- Voornaam gebruiker 

- Achternaam gebruiker 

- Telefoonnummer gebruiker 

(+31612345678)  

Accepteer de condities en GDPR beleid 

door met de balken te verschuiven  

Klik op “CREATE” om je registratie te voltooien.  
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1.2 Inloggen persoonlijke pagina 

 Klik wederom op de volgende link om in te loggen: https://tpd.nl.atos.net/ 

- Op het volgende scherm klik je dan op “Log in”  

 

 Om in te loggen vul je de volgende gegevens in en daarna klik je op “OK”:  

- “User identifier” = Opgegeven emailadres  

- “Password” = Wachtwoord 

 

- Vervolgens krijg je jouw persoonlijke pagina te zien: 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersnaam 

https://tpd.nl.atos.net/
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2. F_ID (faciliteit ID) 

Iedere winkel/locatie moet beschikken over een F_ID. Het is van belang dat je naast jou EO_ID ook jouw F_ID 

aan Makro doorgeeft. Doorloop de volgende stappen om jouw F_ID (per winkel/locatie) aan te maken.  

 Na inloggen klik je op “Facilities” en vervolgens op “New Facility”  

 

 

 Vervolgens kom je op onderstaande pagina waar je een aantal gegevens dient in te vullen:  

 

 Wanneer je op “CREATE” drukt zie je onder “Facilities” de nieuwe facility 

 

 

 

 

 

Zakelijk adres van jouw facility (winkel): straatnaam + nummer, postcode + plaats 

Land waar het bovenstaand adres zich bevindt 

Type deelnemer: Retailer of Other  

- Wanneer other wordt gekozen, geef dan aan wat voor type deelnemer je bent in de tabaksketen 

sffsfsf 

kejfklfsffsfsfs 

 

Negeren: alle 
velden grijs 

laten 

Bedrijfsnaam 

Naam van 

de winkel 

Negeren 

Gebruikersnaam 

Gebruikersnaam 

2. Klik hier om een nieuwe F_ID aan te maken  

1. Klik op Facilities   
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 Na het aanmaken van je facility kom je door op de “Facilities” te klikken op de volgende pagina. Klik hier 

op jouw desbetreffende facility: 

 

 

 Hier staat ook jouw F_ID vermeld.  

 

 

 

 

 

 

BEDRIJFSNAAM 

Adres + Land 

Gebruikersnaam 

XXXXXXXXXXXX 

Bedrijfsnaam 

Retail/ Other (type other) 

XX 

Bedrijfsnaam 

Gebruikersnaam 

F_ID  

2. Klik hier om een facility te selecteren 
en jouw F_ID te zien 

1. Klik op Facilities   
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 Bij het selecteren van de “Economic operators” zie je volgende pagina. Hier staat ook jouw EO_ID 

vermeld. 

 

Je dient het EO_ID nummer en F_ID nummer door te gegeven aan Makro.  

3. Registratie gegevens doorgeven aan Makro 

 

 Via de volgende link kan je jouw ID’s aan ons doorgeven: https://www.makro.nl/services/tabak 

 

Bedrijfsnaam 

XXXXXXXXXXXX 

xx 

Bedrijfsnaam 

Adres 

Gebruikersnaam 

XXXXXXXXXXXX 

EO_ID  

1. Klik op Economic 
operators  

https://www.makro.nl/services/tabak
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4. Vragen/opmerkingen 

Mocht je in het registratieproces onduidelijkheden of issues tegenkomen, neem dan contact via de email met 

Atos. Op de webpagina van Atos kan je onder “Contact” meer informatie vinden:  

 


