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1 Opladen via de app 

1.1 Download de app 

Heeft u de app reeds geïnstalleerd? Ga dan rechtstreeks naar punt 1.3 

Android IOS 
 Open de Play store 
 Zoek ‘Starnet cashless’ 
 Kies ‘Install’ 

 Open de App store 
 Zoek ‘Starnet cashless’ 
 Kies ‘Download’ 

1.2 1e gebruik 

 Open de app 
 Kies 3 keer ‘Volgende’ of druk op ‘Overslaan’ 
 Kies ‘Registreer’ 
 Vul uw gegevens in 
 Druk op registreer 
 Ga naar stap 1.4 voor verder gebruik van de app 

1.3 Volgend gebruik 
 Open de app 
 Vul uw gegevens in 
 Kies ‘Login’ 
 Ga naar stap 1.4 voor verder gebruik van de app 

1.4 Event, club en kaart toevoegen 
 Open de app 
 Kies ‘Knack Volley’ 
 Kies ‘Register card’ 
 Vul uw kaart nummer in 
 Geef uw kaart een gepaste naam  
 Kies ‘Register card’ 

1.5 Uw kaart opladen 

 Kies de kaart die u wil opladen 
 Kies ‘TOP UP’ 
 Selecteer het gewenste bedrag 
 Kies ‘TOP UP’ 
 U wordt doorverwezen naar een betaalpagina 
 Voer daar de betaling uit met uw gewenste methode 

1.6 Huidig saldo checken 

 Kies de kaart waarvan u het saldo wil checken 
 Klik op ‘Balance’ 
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 Uw balans komt in het kadertje op het scherm 

2 Opladen via de website 
 Surf naar cashless.knackvolley.be 

2.1 Uw kaart opladen 

 Vul uw gegevens in 
 Druk op ‘Kaart opladen’ 

 

 U wordt doorgestuurd naar een betaalpagina 
 Werk de betaling af volgens uw gewenste methode 

2.2 Uw saldo checken 

 Vul uw kaartnummer in 
 Kies ‘Saldo raadplegen’ 

 

  



   

3 Contact  
Ondervindt u nog problemen? Laat het ons weten!  

Mail naar gerdy.geleyn@knackvolley.be  

  

Wij voorzien u zo snel mogelijk een antwoord.  


