
 
 
Hoe kunt u uw MargaPas activeren?  
 
Stap 1: Ga naar de volgende pagina: www.margaklompe.nl/margapas 

 

Stap 2: klik in het linker menu op MargaPas  
Hier vindt u belangrijke informatie zoals de algemene voorwaarden en de uitleg over de pas.  
Tevens vindt u hier de link naar het inlogportaal  
 
Stap 3: Klik op het inlogportaal. U krijgt nu onderstaand scherm te zien.  

 
 
 
Wanneer u uw pas registreert kunt dit op 
deze 2 plaatsen doen  
 
 
Wanneer u de volgende keer inlogt, kunt u 
inloggen met uw emailadres en 
wachtwoord.  

 
 
 
 
 

Stap 4: Wanneer u kiest voor het registreren van uw pas, komt u in het volgende scherm:  
 
 
 
 
 
Gebruik hier het pijltje om uw keuze te 
maken  
 
 
U krijgt bij email de melding dat het een 
onjuist adres is, nadat u dit adres ook heeft 
ingevuld bij de bevestiging, verdwijnt de 
melding  
 
Vul hier de registratiecode in zoals in uw 
brief vermeld is  
 
Neem de cijfers over zoals deze in uw 
scherm zichtbaar zijn (om aan te tonen dat 
u geen robot bent)  
Om de registratie af te ronden, klikt u op 

“registreer”. Uw pas is nu geregistreerd. U moet dit nog wel bevestigen. U ontvangt hiervoor een link 
op uw mailadres. Dan kunt u ook een wachtwoord instellen.  
LET OP!  
Wilt u een tweede pas op hetzelfde mailadres activeren. Dit kunt u doen nadat u bent ingelogd in de 
portal. Hier ziet u een mogelijkheid om een nieuwe pas te registreren. Zie hiervoor volgende pagina.  

http://www.margaklompe.nl/margapas


 
 

Opwaarderen van uw MargaPas  
 
Stap 1: Ga naar de volgende pagina: www.margaklompe.nl/margapas 

 
Stap 2: klik in het linker menu op MargaPas  
Hier vindt u belangrijke informatie zoals de algemene voorwaarden en de uitleg over de pas.  
Tevens vindt u hier de link naar het inlogportaal  
 
Stap 3: Klik op het inlogportaal. U krijgt nu onderstaand scherm te zien.  
U logt hier in met het mailadres en wachtwoord dat uzelf heeft ingesteld.  

 
 
Stap 4: U komt nu in het volgende scherm:  

Ad 1) Hier kunt u een overzicht zien 
van al uw passen  
Ad 2) Hier kunt u uw transacties 
raadplegen  

Ad 3) Hier kunt u uw pas eenmalig 
opwaarderen, betalen gaat via iDeal 

Ad 4) Hier kunt u het automatisch 
opwaarderen activeren  
Ad 5) Hier kunt u een extra pas op 
dit mailadres activeren.  Hier  heeft u 
alleen de activatiecode nodig.  
 

Ons advies:  
1. Wanneer u regelmatig gebruik maakt van het restaurant, adviseren wij u om het automatisch 

opwaarderen te activeren. Wanneer het saldo op uw pas onder een vooraf bepaald bedrag 
komt, wordt uw pas automatisch opgewaardeerd met een vast bedrag dat u vooraf bepaalt. Let 
hierbij op de hoogte van de uitgaven die u doet. Het saldo op de pas dient daarvoor toereikend 
te zijn.  

2. Ook wanneer u een grotere uitgave van uw pas verwacht, is het raadzaam de pas van tevoren 
op te waarderen tot het juiste bedrag. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een verjaardag of jubileum.  

 
Een uitgebreide handleiding vindt u op de website van Marga Klompé. 
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