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Als lid van TV Dieren kan je jouw KNLTB pas gebruiken voor de afwikkeling van 
betalingen bij Polysport.  
Je ontvangt dan 15% korting op al je aankopen in relatie tot eten en drinken. 
Hieronder vind je een uitleg over het downloaden van de app en het inloggen binnen 
de app.   
Hieronder vind je een uitleg over de Knip app en de eerste registratie hiervan.  
Mochten er vragen over zijn, kan je altijd terecht bij Polysport aan de bar!  
 

1. KNIP app - Aan de slag met de app   
Door middel van onze KNIP app wordt het opwaarderen van je KNLTB pas, het 
hebben van een gezamenlijke teamrekening, en het overmaken naar en geld vragen 
aan andere gebruikers een stuk eenvoudiger. Daarbij staat snelheid en inzicht altijd 
voorop!  

Downloaden KNIP app 

De KNIP app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. 

Klik hier voor iOS of scan de QR-code met je telefoon: 

  

Klik hier voor Android of scan de QR-code met je telefoon:  
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2. KNIP app - Inloggen met KNIP Code   
Om met een KNIP code in te loggen in de KNIP app, volg je het stappenplan 
hieronder: 

Stap 1. Vul je e-mailadres, zoals deze in de ledenadministratie bij TV Dieren bekend 
is,  in en druk op 'Volgende'. 

 

Let op: Krijg jij een wachtwoordveld te zien? Dan kennen we je al in het Twelve 
systeem. Vul dan je wachtwoord in.* 

*Waarom herkennen wij je? Omdat je bij een andere vereniging/festival/betaald 
voetbalorganisatie bekend bent waar gewerkt wordt met het systeem van Twelve.  

Stap 2. Kies voor 'KNIP code'. 
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Stap 3. Vul de KNIP code van je vereniging in. Elke vereniging heeft een eigen KNIP 
code. De KNIP code voor TV Dieren is: Polysport 
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Stap 4. Je ontvangt een e-mail met een verificatielink. Open deze link op je telefoon. 
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Stap 5. Je keert nu terug naar de KNIP app. Vul hier je gegevens in en ga akkoord 
met de voorwaarden. 
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Stap 6. 

Kies een pincode. Deze zal gevraagd worden bij het openen van de KNIP app. 
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Gelukt! Je kunt nu eenvoudig opwaarderen via 'Rekeningen'. 

 
 
 


