Upload uw foto op www.

.nl!

Om de nieuwe ZoetermeerPas voor 2020 te gebruiken, is het nodig dat u inlogt en een
foto van uw gezicht uploadt. Uw inloggegevens heeft u in een brief gekregen. Als u wilt,
kunt u ook uw e-mailadres toevoegen. Dit is handig als u uw wachtwoord bent vergeten.
Ook kunt u dan een mail krijgen na elke keer dat u uw pas laat scannen voor korting.
Voor de eerste keer inloggen
1. Ga naar www.zoetermeerpas.nl en klik
rechtsboven op inloggen.
2. Log in met uw gebruikersnaam en tijdelijk
wachtwoord en klik op ‘aanmelden’.
3. Verzin een nieuw wachtwoord en vul dit twee
keer in. Uw wachtwoord moet tussen de 8 en 16
tekens zijn. Ook moet het wachtwoord 3 van de 4
volgende eisen bevatten:
- Kleine letter
- Hoofdletter
- Getal
- Symbool (@ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , ? / `
~ “ ( ) ; .)
Onthoud uw wachtwoord goed. U bent ingelogd!

Inloggen

Een foto uploaden
Voor uw ZoetermeerPas moet u een foto uploaden.
Deze foto komt straks ook op uw pas. Dat kan via
uw account.
1. Log in op uw account op www.zoetermeerpas.nl
en klik op ‘kies foto’.
2. Kies een kleurenfoto van uw gezicht die goed op
u lijkt. De foto moet van dichtbij zijn, scherp, niet
te donker of te licht en niet korrelig. Zorg dat uw
ogen goed te zien zijn.
3. Op de website kunt u de foto bijsnijden en
draaien.
4. Klik op ‘opslaan.’
5. U krijgt bericht of de foto goed is.
a. Is uw foto goed? Dan maken wij de pas voor
u aan en sturen die per post naar u toe. De
ZoetermeerPas 2020 is vanaf 1 januari 2020
geldig.
b. Is uw foto niet goed? Voeg dan een andere
foto toe (ga terug naar stap 2).
Vanwege uw privacy bewaren we de foto niet in het
systeem.

Aanmelden

Activeren

Uploaden foto

E-mailadres toevoegen
1. Log in op uw account op www.zoetermeerpas.nl.
2. Klik op ‘mijn instellingen’.
3. Vul uw e-mailadres in en zet het vinkje aan bij
‘stuur mij een e-mail als ik een transactie met
mijn pas heb gedaan’.

Mijn instellingen

U bent klaar. Op uw account staat hoeveel tegoed
u nog op uw ZoetermeerPas heeft en waar uw
tegoed aan is uitgegeven. Bent u uw pas kwijt of
is die gestolen? Dan kunt u via uw account uw pas
blokkeren.

