Handleiding iDEAL opwaarderen
In de volgende korte handleiding zal in zeven stappen uitgelegd worden hoe u uw clubrekening
snel en eenvoudig op kan waarderen via iDEAL.
•

Open uw webbrowser en toets in
de adres balk het volgende adres in:
http://www.lecredit.nl

•

Vervolgens opent de portal van Le Credit
Sportif. Kies hier voor het groene Le Credit
Sportif logo.

•

Vul hier uw inlognaam en uw wachtwoord in.
klik vervolgens op “Inloggen”.
Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik
dan op de wachtwoord vergeten knop. Vul
vervolgens uw e-mail adres in. Als uw e-mail
adres bekend is in de beheeromgeving worden
uw inloggegevens automatisch naar u toe
gestuurd.

•

•
•
•
•
•

De aan u gekoppelde rekeningen verschijnen
met daarachter vermeld het huidige saldo en
het limiet op de rekening.
Door op het tabblad gebruikersgegevens
te klikken kunt u uw gebruikersgegevens
aanpassen.
Door op het tabblad “Passen” te klikken kunt
u de aan u gekoppeld betaalpassen bekijken.
Door op het
te klikken kunt u bekijken
wat u precies geconsumeerd hebt met de
desbetreffende pas.
Klik op “Opwaarderen via iDeal” om uw
rekening(en) op te waarderen.

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Vink de rekening(en) die u wilt opwaarderen
aan. U vinkt een rekening aan door eenmaal in
het selectie vierkantje ( ) te klikken.
Klik vervolgens op “Volgende stap”.

Vul vervolgens bij de rekening(en) die u wilt
opwaarderen achter “Bedrag” in met hoeveel
euro u de rekeningen wilt opwaarderen.
Selecteer vervolgens uit het dropdown menu
uw eigen bank. U kunt de banken weergeven
door op het
te klikken.
Klik vervolgens op “Volgende stap”.

Controleer of u voor de juiste rekening het
juiste aantal credits op gaat waarderen.
Als de gegevens kloppen drukt u op volgende
stap.
Bevestig dat u de transactie wilt maken door
op “OK” te drukken.

Nu zal het inlogscherm van uw bank tevoorschijn komen. Hier vult u de inlogcodes voor uw rekening bij
uw bank in.
Vervolgens doorloopt u de stappen die op het scherm worden weergegeven.
Als de transactie afgerond is worden de credits automatisch op uw clubrekening bijgeschreven. U kunt
meteen consumeren met de aan de desbetreffende rekening gekoppelde betaalpas.

