
 

 

Betalen met pin of KNLTB-pas en werking KNIP app 
 
Zoals de meesten van jullie hebben gezien, hebben we als vereniging een nieuw kassasysteem. Dit 
systeem maakt het mogelijk te betalen met pin, KNLTB-pas en je mobiel. Hieronder volgt een uitleg 
over de mogelijkheden. 
 
Aangezien je voor iedere PIN transactie geld betaalt als club, willen we jullie aanmoedigen om te gaan 
werken met de KNLTB-pas en de KNIP app. Een betaling namelijk met de KNLTB pas kost Metzpoint 
geen geld. Een opwaardering via iDeal in de Knip App wel, dit kost Metzpoint 0,38 euro per 
opwaardering, waardoor het beter is om je pas op te waarderen met wat grotere bedragen ineens. 

 
 
 
 
 
De KNIP app 
 
 
 
 
 
 
Je dient eerst je KNIP app te downloaden via de Playstore/Apple store app. Vervolgens kan je 
inloggen met je emailadres dat bekend is bij de ledenadministratie. Vervolg daarna de stappen die 
door de app gevraagd worden. 
 
Mogelijkheden KNIP app: 
 

• Opwaarderen KNLTB-pas via Ideal 

• Inzicht in het saldo en de transacties van al je rekeningen; 

• Mogelijkheid tot mobiel betalen via KNIP app.  

• Via de knop info (i) op de KNIP app zelf kun je veel meer info vinden over hoe 
de KNIP app te gebruiken 

 
 

Betalen met je KNLTB-pas of mobiel 
 
Betalen via KNLTB-pas: 
Voordat je kan betalen met je pas, dien je je pas eerst op te waarderen. Zie ‘Opwaarderen KNLTB-
pas’ 
 
Bij een KNLTB-pas betaling heb je geen pincode nodig. Om af te rekenen wordt de KNLTB-pas door 
de paslezer gehaald, dat is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat kan de betaling omgezet 
worden in een PIN betaling/betaling met een andere KNLTB-pas/contant. 
 
 
Betalen via mobiel: 
Ook bij het betalen via je mobiel, dien je tegoed op je KNLTB-pas te hebben staan. Het bedrag van de 
bestelling die je via de KNIP app betaalt, wordt nl afgeschreven van je tegoed op je KNLTB-pas.  
 
Via de knop ‘Betaal mobiel’ kom je in het scherm waar je de QR code kan scannen die te zien is op de 
kassa en op de bar ligt (of je kan hier de code intikken die bij de QR code staat). Nadat je de code 
hebt gescand, is je bestelling betaald. 
Je hebt bij deze betaling alleen je mobiele telefoon met app nodig (je hoeft je KNLTB-pas hierbij niet 
te gebruiken).  
 
Via het volgende filmpje meer uitleg over betalen met je mobiel: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3FiKprCqNxM 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3FiKprCqNxM


 

 

Opwaarderen KNLTB-pas 
 
Dit kan je doen op 2 manieren, nl via: 

1. de kassa bij MP  
2. de KNIP app 

 
 
ad 1) Opwaarderen via de kassa: 

1. Druk rechtsboven op de knop 'Saldo'.  

2. Haal de KNLTB-pas door de magneetstrip aan de zijkant van de kassa.  

3. De gegevens van de gebruiker en het saldo verschijnen, zie onderstaande afbeelding. 
Aan de rechterkant zie je nu de knop 'Opwaarderen'.  

 

4. Wanneer je op de knop 'Opwaarderen' drukt, verschijnt onderstaand scherm. 

 

 

5. Vul het bedrag in dat je wilt opwaarderen. Kies ook voor Contant of PIN. Druk daarna op 
'OK'. De KNLTB pas is opgewaardeerd.  

 

Ad 2) Opwaarderen via de KNIP app 
1. Ga naar de KNIP app op je mobiel en log in. 
2. Op het beginscherm druk je op de knop ‘rekeningen’ 
3. Je komt dan in het onderstaande scherm: 

 

Je ziet je huidige saldo en daarbij een  staan. Klik op deze  en je 

komt in het scherm waar je kan aangeven met hoeveel je je kaart wilt 
opwaarderen. 

Vul een bedrag in en klik op Ideal en ga verder met betalen. 

 
 
 
 


