
Instructie opwaarderen KNLTB-pas 
 

Online opwaarderen 

Recent hebben jullie (nogmaals) via de email jullie inloggegevens ontvangen van “Mijn KNIP 
online”. Deze gegevens heb je nodig om via je computer, tablet of smartphone de Clubcard 
(KNLTB-pas) op te waarderen. Het kan zijn dat je eerder al een wachtwoord aangemaakt 
hebt. In dat geval hoef je nu geen actie te ondernemen en kan je rechtstreeks naar 
MijnKNIPonline. 

Eenmaal ingelogd (via www.mijnkniponline.nl) kan je als volgt je pas opwaarderen: 

 

In onderstaand scherm kies je voor “opwaarderen” 

 

Daarna zie je het volgende, en kan je met IDeal opwaarderen: 

 

 

Ook kan je nog steeds in de kantine je KNLTB-pas opwaarderen met 
een PIN-transactie of gewoon via PIN betalen. 

 

 



De KNIP app 
 
Ons betaalsysteem geeft je de mogelijkheid om ook via een app op je smartphone de 
KNLTB-pas te beheren en opwaarderen.  Daarvoor moet je in je appstore zoeken naar “knip” 
en dan verschijnt de Knip app van Le Credit Group B.V. Als je deze hebt gedownload, kan je  

- Je pas opwaarderen 
- Je transacties inzien 
- Meerdere passen aan je app koppelen (bijvoorbeeld van je partner/kinderen) 
- Je saldo checken 
- Je kaart blokkeren (bijvoorbeeld bij verlies/diefstal) 

 
Ook vind je in de app allerlei uitleg en helpfuncties.  

 
Inloggen in de KNIP app 

Er zijn drie verschillende inlog situaties die zich voor kunnen doen. Die zijn hieronder 
beschreven. Je begint met het invullen van je e-mailadres. 

 
1. Je login is gevonden. Dit betekent dat je e-mailadres is gevonden. Typ je wachtwoord in 
en stel vervolgens een pincode in. Je zult doorgeschakeld worden naar jouw clubomgeving. 
 
2. Geen e-mail login, maar wel gebruikersnaam bekend met e-mailadres. Je krijgt dan 
een extra stap. Je ontvangt een verificatie e-mail om je e-mail login te activeren. Je wordt 
stap voor stap door het proces meegenomen. Klik hier om te zien welke stappen dit precies 
zijn. 

3. Geen e-mailadres bekend, geen gebruikersnaam bekend. Na het invullen van je e-
mailadres, voer je het pasnummer en de CVC code in of scan je de QR code van je 
clubcard. Vervolgens stel je een wachtwoord en een pincode in. Met deze pincode kun je 
voortaan inloggen. Deze laatste inlogmethode is bijvoorbeeld van toepassing wanneer 
nieuwe leden aan de slag willen maar nog niet in het gebruikersbeheer staan.   

Het gebruik van de KNIP app is heel eenvoudig, maar mocht je er niet uitkomen dan zullen 
de helpfuncties uitkomst bieden. 

Goed om te weten: het kan voorkomen dat in de KNIP app onder Rekeningen ook nog een 
pas van vorig jaar staat. Uit veiligheidsoverwegingen raden we je aan om deze te 
verwijderen. Je saldo blijft gewoon bereikbaar op je huidige pas. 


