Het nieuwe betalen bij LTC De Zoom
Betalen met je tennispas
Bij LTC De Zoom bestaat sinds juli de mogelijkheid om in het clubhuis naast contant te betalen ook de
mogelijkheid dit via uw KNLTB-pas, of met PIN betaling te doen.
Vanaf 1 maart 2015 komt de contante mogelijkheid geheel te vervallen en blijft dus enkel de KNLTBpas of PIN mogelijkheid over.
Hieronder vindt u een beschrijving hoe u uw KNLTB-pas thuis kunt opwaarderen via IDEAL.
Via de KNLTB-pas is de snelste betalingsmethode. Deze pas zit gekoppeld aan een persoonlijke
rekening in het kassa systeem. Bij verlies van de kaart gaat er dus geen geld verloren als de kaart
direct geblokkeerd wordt, het geld staat niet fisiek op de KNLTB-pas.
Om wachtrijen aan de kssa te voorkomen raden wij u aan uw persoonlijke rekening thuis alvast van
een tegoed te voorzien.
In het clubhuis van LTC De Zoom kunt u uw rekening via uw KNLTB-pas opwaarderen met uw
gewone pinpas van de bank.
Tot 21 jaar wordt de leeftijd weergegeven op de kassa en tot en met 18 jaar is het niet mogelijk om
alcohol te kopen. Ook wij moeten ons aan deze wetgeving houden.
Via onderstaande link kunt u uw saldo bekijken en uw KNLTB-pas opwaarderen via IDEAL voor
gebruik bij betaling in het clubhuis.
www.mijnlcs.nl
Wanneer u de inlogegevens niet meer heeft kunt u via de knop [Ik kan niet inloggen!] met behulp van
het bij LTC De Zoom bekende mailadres een nieuw wachtwoord aanmaken.
wanneer ook dit niet lukt kunt u een mail sturen naar kassaltcdezoom@gmail.com waarna de
inloggegevens via mail worden toegezonden.
Stappen om op te waarderen
1. U logt in op www.mijnlcs.nl
2. Op het home scherm klikt u op de knop ‘Opwaarderen'.
3. U klikt op het logo van iDeal.
4. Vul in het lege veld het gewenste bedrag in waarmee u wlt opwaarderen en klik onderaan op
opwaarderen.
5. U krijgt dan het scherm waarin u via iDeal de pas kan opwaarderen op de gebruikelijke en
vertrouwde manier.
6. Uw pas is na het opwaarderen direct beschikbaar om betalingen mee te verrichten.

