Instructie: Dansstudio Kerima app
(POWERED BY PAYNPLAN)

Je ontvangt van Kerima de volgende link: https://app.paynplan.nl/account?id=3164
Door erop te klikken kom je in het aanmeldscherm.

Account aanmaken en inloggen:
Via de knop ‘ACCOUNT MAKEN’ kun je voor jouw kind dat lid wordt een account aanmaken.
Vul a.u.b. bij voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum de gegevens van je kind in.
Bij email en mobiel telefoonnummer vul je jouw eigen gegevens in. Na het opslaan van de
gegevens ontvang je een bevestiging in je mailbox; daar dien je je account te valideren en
vervolgens is je account actief.

Via het aanmeldscherm kun je nu inloggen met je
gebruikersnaam en wachtwoord!

De eerste keer dat je inlogt klik je op ‘Zoek jouw bedrijf’.

Zoek op Dansstudio Kerima en klik vervolgens op de knop
om je account aan Dansstudio Kerima te koppelen.

Klik op de knop ‘Voeg bedrijf toe’ en je account is gekoppeld aan Dansstudio Kerima

Klik op de knop

Het is gelukt! Je bent terecht gekomen op de startpagina. Voortaan als je inlogt kom
je altijd direct in dit scherm terecht! Via dit scherm kun je o.a. via de knop ‘Shop’ de
betalingen van de contributie regelen en via de knop ‘Mijn aankopen’ jouw
betalingen/facturen inzien.

Hoe kan ik mijn contributie betalen?
Klik op de knop ‘Shop’ en je komt terecht in het scherm met de verschillende betaalproducten. Kies je gewenste betaalproduct
(bv strippenkaart, abonnement of volledig seizoen in 1x betalen) en reken (via de winkelmand) af met iDeal.
Ons dansseizoen bestaat uit 41 lesweken, waarvan het totaalbedrag in 1x kan worden voldaan of in 12 termijnen (12x een
maandelijkse automatische incasso) middels een maandabonnement. Wil je liever geen abonnement? Dan kun je kiezen voor de
strippenkaart en deelnemen aan 10 danslessen.
Strippenkaart:
Heb je een strippenkaart afgerekend? Je betaling wordt automatisch bij Dansstudio
Kerima geregistreerd. Je ontvangt de strippenkaart bij de eerstvolgende dansles.
Abonnement:
Heb je gekozen voor een abonnement? De eerste keer reken je (via de
winkelmand) af met iDeal en ga je akkoord met de terugkerende SEPA incasso voor
12 termijnen. Met dit akkoord machtig je Dansstudio Kerima om deze 12 termijnen
automatisch maandelijks van je rekening af te schrijven. Je hoeft dan gedurende 1
jaar niet naar de betalingen om te kijken; handig! Het lid kan gedurende 1 jaar
deelnemen aan de danslessen. De automatische incasso wordt rond de 1e van de
maand afgeschreven. Na 12 maanden stopt dit abonnement automatisch en kun je
opnieuw je gewenste betaalproduct (abonnement/ strippenkaart) uitkiezen.
Let op: Tussentijds het abonnement beëindigen is niet mogelijk; na de 12
termijnen stopt de incasso automatisch. Wil je liever geen abonnement? Dan kun
je kiezen voor de strippenkaart en deelnemen aan 10 danslessen.
Volledig dansseizoen in 1x betalen:
Vind je het makkelijker om het totaalbedrag van een volledig seizoen in 1x te
betalen? Dat kan. Na het afrekenen wordt je betaling automatisch bij Dansstudio
Kerima geregistreerd. Het lid kan gedurende 1 jaar deelnemen aan de danslessen.

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden zonder jouw toestemming.

