Printen op school en opwaarderen van je pasje.
Ga naar : https://dunamare.mynetpay.nl/ en login met je gebruikersnaam (voornaam.achternaam@coornhert.nl)
en je wachtwoord.
Nu je bent ingelogd heb je 5 keuzes:
1. Opwaarderen
2. Mijn Transacties
3. Teruggave (restitutieformulier)
4. Kaart blokkeren
5. Webprint
Opwaarderen
Klik op, "Opwaarderen" om je tegoed via iDEAL op te waarderen, volg de onderstaande stappen.
Stap1: Kies een bedrag:
Stap2: Na het selecteren van het oplaadbedrag selecteer je je bank:
Je bestelling
Na de selectie van de bank, zie je nog een kort overzicht van je bestelling. Ben je het eens met je
bestelling? Klik dan op "Betaal nu".
Stap 3: Je wordt nu doorgestuurd naar de betaalpagina van de bank. Volg nu de stappen van de bank om
de bestelling af te ronden. Als de betaling is voltooid, wordt het tegoed opgewaardeerd met het door jou
gekozen bedrag.
Mijn transacties
Het is in myNetPay ook mogelijk om je transacties in te zien.
Bijvoorbeeld: opwaarderingen en het aantal gebruikte tegoeden.
Teruggave
Mocht het gewenst zijn om het actuele tegoed teruggestort te krijgen op je IBAN dien dan een verzoek tot
teruggave van het huidige tegoed in. Door op de teruggave link te klikken.
Kaart blokkeren
Bij verlies van je kaart heb je de mogelijkheid om je kaart te blokkeren. Om dit te doen ga je naar "Kaart
blokkeren".
Klik op "Blokkeren" om de kaart te blokkeren. Vraag na het blokkeren een nieuwe pas aan bij de
leerlingenadministratie.
Web-print
Sla het af te drukken document op in je computer. Gebruik ‘Web Print’, onderdeel van de Mynetpay-portal,
om het af te drukken document te uploaden. Na het uploaden kun je bij de printer je document printen. Je
printopdracht wordt afgeleverd bij de bulkprinter van je keuze. Er kan alleen zwart/wit geprint worden. Houd
je pas voor de reader en volg de instructies.

