Verlengen Schoonenburg Abonnementspas
Wat leuk dat u dit jaar weer van plan bent om te komen zwemmen! Dit eenvoudige stappenplan
geeft in tien stappen, inclusief visuele begeleiding, aan hoe u de pas van vorig jaar kunt verlengen
voor dit jaar. Indien u vorig jaar geen pas heeft aangeschaft, dient u het aanvraagformulier in te
vullen. U heeft dan niets aan dit stappenplan. Indien er iets niet lukt of niet gaat zoals hieronder
beschreven, bel dan naar 0184 683132 op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur. Wij zullen u dan
telefonisch helpen bij het traject.

Stap 1.
Ga naar https://114webshop.nexusportal.nl.

Stap 2.
Klik op Inloggen met kaartnummer.

Stap 3.
Vul uw voornaam en achternaam in zonder tussenvoegsels. Daaronder vult u het bijbehorende
kaartnummer in. Indien het nummer begint met 1 of meer nullen, vult u deze niet in. U begint met
een cijfer tussen de één en negen. Klik vervolgens op aanmelden.

Stap 4.
Indien uw gegevens niet compleet zijn, ziet u een pagina waar u deze kunt aanvullen. Een account
aanmaken is niet nodig. Druk vervolgens op opslaan. Als alles correct is ingevoerd of er geen
gegevens nodig zijn, ziet u de onderstaande pagina en klikt u op Mijn Abonnementen.

Gezinsabonnement
Stap 5.
U komt in het onderstaande scherm. Klik op verlengen.

Stap 6.
U ziet het onderstaande pop-up scherm komen. Klik op bevestigen.

Stap 7.
Selecteer de overige gezinsleden en verleng alle vervolgabonnementen. Abonnementen die niet zijn
geselecteerd, zijn dit jaar niet geldig. U betaald hier wel voor! Indien u een ander abonnement wilt
dan vorig jaar, dient u dit via het aanvraagformulier te regelen op de website of van onze Facebook
pagina.

Stap 8.
Bovenin verschijnt een groene balk ter bevestiging dat het abonnement in het winkelmandje zit. Klik
vervolgens rechtsboven op afrekenen.

Stap 9.
Controleer of het bedrag klopt en kijk of alle verlengingen er staan. Klik vervolgens op doorgaan.

Stap 10.
Selecteer uw bank en klik op online betalen met Ideal.

Stap 11.
Volg de stappen van uw bank om de betaling af te ronden. U krijgt per mail een bevestiging als het
eenmaal gelukt is.

Individueel abonnement
Stap 5.
U komt in het onderstaande scherm. Klik op verlengen.

Stap 6.
U ziet het onderstaande pop-up scherm komen. Klik op bevestigen.

Stap 7.
Bovenin verschijnt een groene balk ter bevestiging dat het abonnement in het winkelmandje zit. Klik
vervolgens rechtsboven op afrekenen.

Stap 8.
Controleer of het bedrag klopt en klik vervolgens op doorgaan.

Stap 9.
Selecteer uw bank en klik op online betalen met Ideal.

Stap 10.
Volg de stappen van uw bank om de betaling af te ronden. U krijgt per mail een bevestiging als het
eenmaal gelukt is.

