Instructie online lidmaatschap & zwemkaarten bestellen
1) Ga naar www.zwarte-plasje.nl/lidmaatschap/aanmelden/ en klik op de link naar ons
ledensysteem. U komt op de inlogpagina.

2) Log in met de inloggegevens in de brief die u bij deze instructie heeft ontvangen.
3) U komt op de hoofdpagina:

4) Controleer a.u.b. eerst uw gegevens, door op “Mijn gegevens” te klikken. U kunt dan uw
gegevens inzien en aanvullen of wijzigen waar nodig. Ook kunt u hier desgewenst uw
wachtwoord wijzigen. Klik na het aanvullen van uw gegevens op “Volgende” om uw gegevens op
te slaan en terug te keren naar de hoofdpagina.
5) Klik vervolgens op “Lidmaatschappen en Zwemkaarten” om uw lidmaatschap voor dit
zwemseizoen in orde te maken en zwemkaarten aan te schaffen. U komt op de volgende pagina:

6) Per gezin dient minimaal 1 persoon lid te zijn om zwemkaarten te kunnen aanschaffen. Indien u
vorig jaar reeds lid was, kunt u uw lidmaatschap eenvoudig verlengen door op “Verleng” te
klikken:

Hetzelfde geldt uiteraard voor de zwemkaart die u vorig jaar had, in dit voorbeeld een
Individuele kaart voor de leeftijd 6-65 jaar. Na verlengen, ziet u de bestelde artikelen en prijs:

7) Voor andere gezinsleden die onder dit lidmaatschap vallen (Gekoppelde personen), kunt u via de
knop “Voeg een artikel toe” de gewenste zwemkaart selecteren.

Er volgt dan een lijst waarin u de gewenste zwemkaart kunt kiezen. Welke zwemkaarten u kunt
kiezen hangt af van de leeftijd van persoon in kwestie:

8) Eventuele nieuwe gezinsleden kunt u toevoegen met de knop “Voeg een gezinslid toe”.

9) Wanneer u een Gezinskaart bestelt, dient u ook aan te geven welke personen (maximaal 5)
onder dit gezinsabonnement vallen. Via de knop “Voeg een gezinslid toe” kunt u extra
gezinsleden registreren. Vervolgens selecteert u voor hen het artikel “Zwemmer op gezinskaart”:

U ziet dan dat voor de zwemmers op de gezinskaart geen kosten in rekening worden gebracht.
Deze zijn immers reeds bij de houder van de gezinskaart berekend.
10) Leden zijn verplicht om ook een zwemkaart aan te schaffen. Indien u geen zwemkaart wenst,
kunt u ervoor kiezen om donateur te worden. Voor 16 euro krijgt u dan 3 keer toegang tot het
bad en bij uw bezoek ook een gratis kopje koffie. Als artikel kiest u dan “Donateur”:

11) Nadat u alle gewenste lidmaatschappen en zwemkaarten heeft geselecteerd, kunt u simpel en
veilig afrekenen met iDEAL. Daartoe klikt u op “Naar winkelmandje”

12) U krijgt dan een totaaloverzicht van uw bestelling. Klik op “Betaalkeuze”:

13) U komt op de betaalpagina. Kiest hier vervolgens uw bank en klik “Akkoord”:

14) Vervolgens kunt u met iDEAL afrekenen zoals u dat gewend bent. U ontvangt een e-mail met de
bevestiging van uw bestelling en bent ook in 2015 verzekerd van veel zwemplezier!

