Maatschappelijke participatie en toegankelijkheid - tegoed activeren
Stappenplan voor pashouders Pas van Dronten

Stap 1 - De pas registreren
Ga gelijk naar stap 2, als u uw Pas van Dronten al heeft geregistreerd. Als u in 2017 gebruik
heeft gemaakt van het persoonlijk tegoed op uw pas, dan is uw pas geregistreerd. Ga dan
gelijk naar stap 2.
Als u nog geen Pas van Dronten in uw bezit heeft, kunt u deze ophalen of opvragen bij de
gemeente.
1. Ga naar www.pasvandronten.nl
2. Ga naar ‘Mijn Pas’ in de menubalk.
3. Klik op ‘Registreren’.

4. Er verschijnt nu een nieuw scherm. In dit scherm vult u uw gegevens in.
Let op: het pasnummer en controlegetal staan op de achterkant van uw Pas van Dronten.
Het opgeven van uw telefoonnummer en/of mobiel nummer is niet verplicht.
Let op: het wachtwoord moet uit minimaal 8 en maximaal 15 tekens bestaan. Het
wachtwoord moet bestaat uit minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal
teken (bijvoorbeeld !, ?, @, #, $, %, *, &, _ ).
5. Controleer uw gegevens goed, vult u uw gegevens niet correct in dan kunt u geen tegoed
op uw pas activeren.
6. U dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden als u de pas wilt gebruiken.
7. Geef aan of u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe mogelijkheden van de Pas
van Dronten.
8. Klik op ‘Verzenden’.
9. Uw pas is nu geregistreerd. U ontvangt hiervan een bevestiging op uw e-mailadres.

Stap 2 - Inloggen op uw persoonlijke pagina
Om in te kunnen loggen moet u uw Pas van Dronten eerst registreren. Zie hiervoor Stap 1.
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.pasvandronten.nl
Ga naar ‘Mijn Pas’ in de menubalk op de homepage van de website.
Klik op ‘Inloggen’. Staat hier ‘mijn account’ en ‘uitloggen’, dan bent u al ingelogd.
Er verschijnt nu een nieuw scherm. In dit scherm vult u uw pasnummer, e-mailadres en
wachtwoord in.
5. Klik op ‘Inloggen’.
6. U komt nu op uw persoonlijke pagina. Op uw persoonlijke pagina ziet u:
 van welke acties u gebruik kunt maken;
 van welke acties u al gebruik heeft gemaakt;
 hoe hoog het tegoed op uw pas is.

Stap 3 - Tegoed activeren
Om het tegoed op uw pas te kunnen activeren, logt u eerst in. Zie hiervoor stap 2.
1. Ga naar ‘Code invoeren’.
2. Vul uw persoonlijke code in. Dit is een combinatie van hoofd- en kleine letters en cijfers.
Neem deze zorgvuldig over. Deze code vindt u in de bijgevoegde beschikking. Klik op
activeren.

Gaat het goed, dan krijgt u direct uw tegoed te zien:

Geeft het systeem aan dat de code niet correct is, controleer dan uw ingevoerde code. Werkt
het nog niet, controleer dan of u uw persoonsgegevens, adres en dergelijke correct heeft
ingevoerd. Het is een persoonlijke code, die alleen werkt als u zich correct registreert.
Klik op ‘Wijzig jouw gegevens’ om deze te controleren en indien nodig te wijzigen.

Stap 4 - Betalen met het persoonlijk tegoed
U kunt betalen met uw pas, nadat u Stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen.
U kunt het persoonlijk tegoed nu besteden bij sportverenigingen, culturele instellingen, etc.
Zie de bijlage voor het overzicht van deelnemende aanbieders. Kijk voor het meest actuele
aanbod op www.dronten.nl
1. Ga naar een aanbieder waarbij u het persoonlijk tegoed kunt verzilveren.
2. Laat uw pas zien bij de kassa/aanbieder.
3. De aanbieder schrijft het tegoed, ter hoogte van de prijs van de gekozen activiteit of het
gekozen product, af van uw pas.
4. De aanbieder zal u ook laten zien wat hij van uw pas afschrijft.
5. U kunt uw actuele saldo op de pas inzien via uw persoonlijke pagina op
www.pasvandronten.nl of via de Pas van Dronten app.

