
Veel gestelde vragen over betalen met de KNLTB-pas 

Waarom gaan we over op cashless betalen? 
Vanwege de veiligheid en het gemak van de leden: snel en eenvoudig betalen, geen handeling van 
contant geld meer, geen kassa meer opmaken. 

Waarom met de KNTB-pas betalen en niet gewoon pinnen met de bankpas? 
Bij het afrekenen van een bestelling aan de bar gaat de voorkeur uit naar het gebruik van de KNLTB-
pas: betalingen met de KNLTB-pas kosten de vereniging niets, PIN betalingen wel.  
De vereniging betaalt wel transactiekosten bij het opwaarderen van de KNLTB-pas. Aangezien deze 
transactiekosten bij PIN lager zijn dan bij iDEAL heeft bij opwaarderen betalen via PIN de voorkeur. 
Aldus: 
- betaal bestellingen aan de bar bij voorkeur met je KNLTB-pas (dus niet met PIN) 
- waardeer je KNLTB-pas bij voorkeur op bij de kassa met je bankpas (PIN) (dus niet met iDEAL) 
- waardeer je KNLTB-pas bij voorkeur op met grotere bedragen 

Hoe werkt het? 
Voor de administratieve afhandeling hebben we een overeenkomst gesloten met Twelve. Twelve is 
de leverancier van ons kassasysteem en beheert de BackOffice van de betaalfunctie van de KNLTB-
pas. De KNLTB-pas wordt hiermee een betaalmiddel waarmee je bij Metzpoint aan de bar kunt 
afrekenen. Je kunt de pas gratis opwaarderen aan de kassa, via internet of via een app op je mobiel. 
Je hoeft dus voortaan alleen nog maar je KNLTB-pas mee te nemen!  
Het geld dat je op je pas zet, komt niet fysiek op de pas, maar staat geregistreerd op je naam en 
KNLTB-nummer bij de club, het is en blijft jouw geld. Ook kun je de pas van meerdere gezinsleden 
beheren, zoals voor je kinderen, zodat die geen fysiek geld hoeven mee te nemen naar de club. 
Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met je persoonsgegevens. Deze worden in geen geval 
aan anderen verstrekt.  

Hoe activeer ik mijn KNLTB-pas? 
Voor je met de KNLTB-pas kan betalen, dien je de KNLTB-pas te activeren door deze op te waarderen 
met een saldo. Je KNLTB-pas is gereed voor gebruik zodra er saldo op staat.  
Activeren (opwaarderen) kan op 3 manieren: 
1. Aan de kassa: je betaalt met je bankpas (PIN) 
2. Online via de KNIP-App op je mobiele telefoon: je betaalt met iDEAL 
3. Online  via www.mijnkniponline.nl 
Voor online activeren heb je je e-mailadres nodig zoals bij Metzpoint (en de KNLTB) bekend is. 

Hoe kan ik de betaalfunctie van mijn KNLTB-pas beheren? 
Via www.mijnkniponline.nl of met de KNIP App kun je een aantal zaken organiseren zoals: 
Saldo inzien , opwaarderen, het verbruik, meerder passen beheren zoals van kinderen, passen 
blokkeren, maar ook geld “geven” of “vragen” aan een medelid van de vereniging, handig tijdens 
competities of als je de rekening wilt delen. 

Wat moet ik doen, als het activeren van mijn KNLTB-pas niet lukt? 
Meestal lukt het activeren van de KNLTB-pas niet omdat niet het juiste emailadres is gebruikt: het 
emailadres moet gelijk zijn aan het emailadres dat bij de KNLTB (en dus Metzpoint) bekend is. 
Als activeren via de KNIP App niet is gelukt: verwijder dan de App en installeer deze opnieuw en 
gebruik het juiste emailadres. 
Als je er niet uitkomt: vraag het een ander Metzpoint-lid of stuur een mailtje aan: 
paviljoen@metzpoint.nl 



Wat gebeurt er als er onvoldoende saldo op de KNLTB-pas staat? 
Als bij betaling blijkt dat er onvoldoende saldo op de kaart staat, kan de betaling omgezet worden in 
een PIN betaling of een betaling met een andere KNLTB-pas. 

Kan ik met mijn KNLTB-KNLTB-pas ook ergens anders betalen? 
Nee, met het tegoed op je KNLTB-pas kan alleen bij Metzpoint worden afgerekend. 

Hoe moeten niet-leden betalen? 
Niet-leden kunnen alleen met PIN betalen. 

Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is? 
Bij het afrekenen wordt het actuele saldo op het scherm van de kassa getoond.  Je kunt degene 
achter de bar ook vragen om op “Saldo” te drukken en de pas door de paslezer te halen. Het saldo 
wordt dan getoond. Ook via www.mijnkniponline.nl of op de KNIP App kun je je saldo checken. 

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen? 
Via www.mijnkniponline.nl of op de KNIP App kun je je gegevens wijzigen. 

Wat moet ik doen als mijn KNLTB-pas niet werkt, dus als ik er niet mee kan betalen? 
Als het registreren wél is gelukt, maar je kunt niet met de KNLTB-pas betalen (de paslezer bij de kassa 
herkent de pas niet), stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie: r.uden70@upcmail.nl 

Hoe zit het met de KNLTB-pas voor minderjarige leden? 
Voor ouders/verzorgers van minderjarige leden bestaat de mogelijkheid om het saldobeheer over de 
KNLTB-pas van hun kind te voeren. Hiermee kun je de uitgaven limiteren. 

Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing? 
Blokkeer je KNLTB-pas zo snel mogelijk (via www.mijnkniponline.nl of  op de KNIP App) Het saldo 
blijft gewoon op de server staan maar snel blokkeren is wel van belang omdat de vinder misbruik zou 
kunnen maken van je KNLTB-pas. 

Wat gebeurt er met mijn saldo bij verlies of diefstal van de pas of als ik een nieuwe KNLTB-pas 
krijg? 
Het saldo op je KNLTB-pas is gekoppeld aan je lidnummer en staat op de server en niet op je pas. Dat 
betekent dat je je saldo behoudt in geval van een nieuwe KNLTB-pas of in geval van verlies of 
diefstal.  Wel is het van belang zo snel mogelijk  www.mijnkniponline.nl je pas te blokkeren. Iemand 
anders zou je pas met saldo natuurlijk kunnen gebruiken. 

Kan er saldo worden teruggestort of uitgekeerd? 
Saldo wat op de KNLTB-pas staat kan alleen worden teruggestort op een bankrekening bij 
beëindiging van het lidmaatschap. Stuur hiertoe een e-mail naar penningmeester@metzpoint.nl met 
al je gegevens, nummer van je KNLTB-pas en bankrekeningnummer. 


