
NRR jaarbijdrage
Klik op 1NRR-bijdrage in het menu aan de linkerkant.

Hier kunt u uw eigen bijdrage voldoen door op 2nu betalen te klikken.

Of een verzamelfactuur te maken en 3de bijdrage voor andere instructeurs te voldoen. (het is niet langer mogelijk om 
de bijdrage voor andere organisatoren te voldoen).



NRR Jaarbijdrage
uw eigen bijdrage voldoen

Plaats in het volgende scherm een vinkje in 
het vierkantje voor de bijdrage die u wilt 
voldoen.

En klik op volgende.

Controleer hier uw persoonsgegevens en pas 
ze eventueel aan.

Bij de factuur gegevens heeft u de mogelijkheid 
om een eigen referentie aan de factuur toe te 
voegen. Dit is niet verplicht. Wenst u geen 
referentie op te geven, dan kunt u het veld leeg 
laten.

Selecteer het factuuradres door middel van het
1vinkje achter het adres aan te klikken (deze 
dient groen te worden).

Indien er nog geen adres staat weergegeven, 
kunt u er voor kiezen om een nieuw adres toe te 
voegen.

Wanneer u uw adressen wilt bewerken of 
verwijderen, kunt u dit terugvinden onder de 
optie profiel in het menu aan de linkerkant.



NRR Jaarbijdrage
uw eigen bijdrage voldoen

Op de volgende pagina krijgt u een overzicht van 
het totaal bedrag en de factuurgegevens.

Klik op volgende.

U komt nu bij de betaalmodule uit.

Hier kunt u kiezen voor de 1gewenste 
betaalmethode:

• Mastercard (betaling wordt direct 
verwerkt)

• iDeal (betaling wordt direct verwerkt)
• Bankoverboeking (betaling heeft 

gemiddeld 3 werkdagen nodig om 
verwerkt te worden)



NRR Jaarbijdrage
uw eigen bijdrage voldoen

In dit voorbeeld hebben wij voor 
bankoverboeking gekozen, de andere 
betaalwijzen spreken voor zich.

Eerst krijgt u een overzicht van het bedrag en 
heeft u de optie om uw eigen 
bankrekeningnummer in te vullen. Dit is dus 
niet verplicht.

Op de volgende pagina treft u de 
betaalgegevens aan.

LET OP, VERMELD BIJ EEN 
BANKOVERBOEKING ALLEEN HET 
1BETALINGSKENMERK, DUS NIET HET 
FACTUURNUMMER O.I.D.. 

De betaling kan anders niet verwerkt worden 
en zal automatisch teruggestort worden.

Wanneer u de gegevens heeft overgenomen, 
kunt op 2terug naar winkel klikken.

Op de laatste pagina kunt uw factuur
downloaden en weer terug gaan naar uw 
overzicht.



NRR Jaarbijdrage
bijdrage voor een ander voldoen

Let op dat het juiste 1jaar 
geselecteerd is, wanneer u een 
verzamelfactuur gaat starten

De meest betrouwbare manier 
om een andere instructeur aan 
uw verzamelfactuur toe te 
voegen is door deze uitsluitend 
op 2e-mailadres op te zoeken. 

Nadat u op toevoegen heeft 
geklikt, zal de persoon 
toegevoegd worden (of er zal 
een melding in het scherm 
verschijnen dat er bijvoorbeeld al 
betaald is voor de betreffende 
persoon.

Vervolgens kunt u via volgende 
de betaalmodule als hierboven 
omschreven starten.


