
De Clubpas van CVV ORANJE NASSAU

De clubpas is een samenwerking tussen Oranje Nassau, Eijssink Kassasystemen en NetPay Sports.
Met de clubpas van Oranje Nassau bent u in staat uw kantinebestellingen (zowel bar als keuken) af te rekenen.
Hiertoe dient u de clubpas eerst op te waarderen.

Opwaarderen van tegoeden
Er zijn 2 mogelijkheden voor het opwaarderen van tegoeden op uw clubpas, t.w.;
1. Aan de kassa's van Oranje Nassau middels betaling per pin of contant
2. Middels uw Oranje Nassau-Mynetpay-account
     Ga hiervoor naar url:  https://oranjenassaualmelo.mynetpay.nl
     en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Uw gebruikersnaam is het pasnummer en het standaard wachtwoord is de CVC-code.
Beide gegevens treft u aan op de achterzijde van de pas (zie volgende afbeelding).
Wij adviseren u het wachtwoord na ontvangst van uw clubpas te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord
ter voorkoming van eventueel misbruik.
Zorg ervoor dat u eerst uw juiste emailadres invoert, voordat u uw wachtwoord wijzigt !



Wanneer u succesvol bent ingelogd ziet u onderstaand scherm.

Binnen uw Oranje Nassau-Mynetpay-account heeft u verschillende mogelijkheden, o.a.;
- wijzigen van naam een emailadres
- opwaarderen van tegoeden
- kaart blokkeren bij verlies
- tegoed alert instellen
- inzage in uw transacties
- het raadplegen van uw clubpas tegoed

De tegoeden worden aangeduid met "Balance" en "Subsidie".
"Balance" zijn de tegoeden die u zelf heeft opgewaardeerd. "Subsidie" zijn de tegoeden die door Oranje Nassau
aan u verstrekt zijn. Bij het afrekenen aan de kassa worden altijd eerst de "Subsidie" tegoeden afgeboekt.
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Het wijzigen van uw wachtwoord

Klik in het inlogscherm (url: https://oranjenassaualmelo.mynetpay.nl) op de blauwe link  <Opnieuw instellen>
achter "Wachtwoord vergeten?"

Vul bij gebruikersnaam je kaartnummer in en klik op de button  <Versturen> onder de [Studenten / medewerkers ]
of vul je emailadres in en klik vervolgens op de button <Versturen> onder het ingevulde emailadres.
Je ontvangt vervolgens onderstaande melding.

Klik in de email die je van Xafax Nederland B.V. (no-reply@mynetpay.nl) ontvangt op de link.
Onderstaand scherm in uw webbrowser wordt geopend. Daar vult u 2x uw nieuwe wachtwoord in en klikt daarna
op de button <Bevestigen>.
Uw nieuwe wachtwoord is vanaf nu ingesteld.


