Mededeling
Uitleg myNetPay
Beste clublid,
Zoals u wellicht vernomen heeft stapt Golfbaan Het Rijk van Nijmegen over op een
nieuw betaalsysteem voor het gebruik van de ballenautomaat (myNetPay).
Met ingang van maandag 28 maart 2022 gaat het vernieuwde betaalsysteem live. Dit
betekent dat u via dit systeem golfballen op de ballenautomaat afrekent. Onderstaand
vindt u een uitleg.
❶ Downloaden: Om toegang te krijgen tot het vernieuwde
systeem dient u in de App store (Apple) of de Google Play Store
(Android) van uw mobile telefoon de app myNetPay te
downloaden.
Scan deze QR code met de camera van uw
mobiele telefoon op de app te downloaden

❷ Inloggen: Wanneer u de app gedownload heeft, dient u
onderstaande stappen te doorlopen:
✓ Zoek bij “mijn locaties” naar “Het Rijk”;
✓ Login met de bij u bekende inloggegevens*;
✓ Waarder tegoed op in de App “Opwaarderen”;
✓ Druk op “Betalen” en scan de QR-code bij de
ballenautomaat of de toegangsdeur van de lockerloods.
*U logt in met dezelfde inloggegevens als voor het reserveren van een starttijd
of golfles. Weet u deze gegevens niet (meer)? Neem dan contact op met de
receptie via (024) 397 66 44.
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❸ Account beheren: uw account kunt u beheren op de
volgende webpagina: https://golfenophetrijk.mynetpay.nl/login. .
Het volgende kunt u beheren:
✓ Opwaarderen via IDEAL;
✓ Uw saldo bekijken;
✓ Uw transactiegeschiedenis inzien;
✓ Uw account blokkeren;
✓ Saldo alert instellen. Dit is een waarschuwing wanneer u tegoed lager is dan
een door u zelf in te stellen bedrag;
Het voordeel:
✓ U kunt uw tegoed gebruiken op alle banen van Het Rijk Golfbanen;
✓ Wanneer u als lid van Golfclub Het Rijk van Nijmegen gebruik gaat maken
van de myNetPay app op de Trackman Range, krijgt u 20% korting bij uitgifte
van de golfballen.
✓ Vanaf vrijdag 1 april 2022 wordt het tarief van de golfballen aangepast:
o 26 ballen kosten normaal € 1,75 en u betaalt slechts € 1,40
o 52 ballen kosten normaal € 3,50 en u betaalt slechts € 2,80
o 78 ballen kosten normaal € 5,25 en u betaalt slechts € 4,20
✓ Leden van #Het Rijk Golf ontvangen 10% korting bij uitgifte van de ballen op
Heeft uhet
vragen
en/of tarief;
opmerkingen over het betaalsysteem myNetPay? Neem dan
standaard
contact op met onze collega’s van de receptie via (024) 397 66 44 of via
info@golfbaanhetrijkvannijmegen.nl.

