Inloggen in
MijnLCS

Inloggen in MijnLCS
Je ontvangt een e-mail vanuit je eigen vereniging met je inlognaam en een link om een
wachtwoord aan te maken. Je dient eenmaal je gegevens te controleren en je emailadres
te bevestigen. Hierna kun je inloggen in MijnLCS.
Saldo en transacties inzien
Clubcard opwaarderen
Persoonlijke instellingen inzien en wijzigen
Clubcard blokkeren

Saldo en transacties inzien

Clubcard opwaarderen via MijnLCS

Klik op het saldo in het blauwe blok om de transacties die met de clubcard gedaan zijn te

De clubcard kan vanaf nu heel gemakkelijk via MijnLCS op de computer, tablet of

bekijken. (Dit kan een persoonlijke clubcard zijn, de clubcard van je team of de clubcard

smartphone opgewaardeerd worden. Via de knop “opwaarderen” kun je kiezen voor

van bijvoorbeeld je zoon of dochter). Er verschijnt een overzicht van de transacties

de betaalmethode iDeal. Hier zie je ook een overzicht van de betalingsvoorwaarden

met de datum, tijd en het bedrag. Tevens kan je met de ‘’exporteer’’ knop de lijst met

die gelden bij jouw vereniging , zoals het minimale op te waarderen bedrag. Vanaf

transacties in één keer exporteren naar een Excel bestand op je computer.

hier volgt u de standaard iDeal betalingsprocedure. Het is ook mogelijk om met je
mobiel bankieren app op te waarderen via iDeal. Afhankelijk van je bank kan dit met je
pincode van je app en dus zonder edentifier.

Na het invoeren van het gewenste bedrag, klik je op ‘Opwaarderen’. Hier kun je je bank
selecteren en afrekenen.

Persoonlijke instellingen

Clubcard blokkeren en activeren

Via MijnLCS – Instellingen kun je snel en eenvoudig je eigen naam,

Zodra je merkt dat je pas kwijt of kapot is, kun je deze zelf blokkeren door middel

adresgegevens, inlognaam, wachtwoord en je e-mailadres wijzigen.

van de knop “Blokkeren”. Selecteer welke clubcard kapot of verloren is door op het
kruisje te klikken.
Als je de clubcard bijvoorbeeld toch weer teruggevonden hebt, kun je op dezelfde
manier je clubcard weer activeren. U verliest uw saldo niet. Door een nieuwe
betaalpas aan te vragen kunt u gewoon weer over uw bestaande saldo beschikken.

Binnenkort in MijnLCS
Automatisch opwaarderen
Eenmalige incasso
Koppelen familieleden
Saldo overboeken
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