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Deze instructie is bedoeld voor organisaties, die zich als Partner (aanbieder) bij de Ridderkerkpas 

willen aansluiten. Als Partner van de Ridderkerkpas, kunnen Ridderkerkpashouders hun tegoed 

besteden bij deze aangesloten organisaties. 

 

De volgende stappen worden daarvoor doorlopen: 

 

1. Aanmelden als Partner 

2. Inschrijven voor een Activiteit door de Partner 

3. Beoordelen inschrijving door de Aanbodmanager 

 

Een korte beschrijving van deze stappen zijn op de volgende pagina’s te vinden; 

 

Inhoudsopgave 
 

1. Registreren als aanbieder ...................................................................................................... 3 

2. Account Activeren ................................................................................................................. 4 

3. Inschrijven tegoed ................................................................................................................ 5 

4. Controle & publiceren ........................................................................................................... 7 
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1. Registreren als aanbieder 
 

Het Registratieformulier staat online en kunt u direct invullen. 

 

Wilt u meer informatie dan kunt u die vinden op https://www.ridderkerkpas.nl/aanmelden-als-partner 

 

Direct inschrijven? Ga dan naar https://ridderkerkpas.passcloud.nl/link/partnerregistratie/RKPASS 

 

 

Het inschrijfformulier: 

 

 
 

• Alle velden dienen hier ingevuld te worden te vullen.  

• Het wachtwoord wat hier wordt ingevuld is een tijdelijk wachtwoord en 

• Als Ridderheld is het van belang dat u als partner bij de keuze “Soort Partner” aangeeft, dat hij 

zich inschrijft voor Budgetbesteding: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ridderkerkpas.nl/aanmelden-als-partner
https://ridderkerkpas.passcloud.nl/link/partnerregistratie/RKPASS
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• Indien volledig ingevuld, kan het registratieformulier verzonden worden. Daarbij zal een 

account worden aangemaakt. 

2. Account Activeren  
 

Na verzending ontvangt u een bevestigingse-mail, waarmee uw Partnerportaal account definitief kan 

worden gemaakt. 

 

Een voorbeeld van een dergelijk e-mailbericht ziet u hieronder. 

 

  
 

• Klik op de rode button “activeer jouw account”. 

• Je kunt dan ook je wachtwoord aanmaken en hebt direct toegang tot het Partnerportaal 
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3. Inschrijven tegoed 
 

Na het inloggen in het Partnerportaal, kan via “Inschrijven tegoed” zogenaamd aanbod worden 

aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat er een publicatie op de website komt, zie 

https://www.ridderkerkpas.nl/aanbod, én de Ridderkerkpas werkelijk gebruikt kan worden bij uw 

organisatie i.c.m. een van de registratiemiddelen (App, Webterminal, pin apparaat of kassa-integratie). 

 

Volg na het klikken op “Inschrijven tegoed” de 2 in te vullen pagina’s: 

 

 
 

Algemene informatie; vul de gevraagde gegevens in: 

 

 
 

  

https://www.ridderkerkpas.nl/aanbod
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Contactinformatie; voer de contact- en adresgegevens in: 

 

 
 

Controleren; controleer de ingevoerde gegevens, lees de samenwerkingsvoorwaarden en bevestig dat 

de gegevens juist zijn ingevoerd. Klik vervolgens op Aanvraag indienen. 

 

 
 

De inschrijving op het tegoed zal worden gecontroleerd en/of aangevuld door de Ridderkerkpas 

organisatie en in afstemming met u worden gepubliceerd, zie volgend hoofdstuk. 
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4. Controle & publiceren 
 

Nadat de Aanbodmanager uw inschrijving heeft beoordeeld, wordt de volgende E-mail verzonden: 

 

 
 

• Klik op de rode button 

• Klik in het portaal op de homepage op ‘Behandelen’ 

• Beoordeel uw inschrijving tegoed, incl. het voorbeeld en bevestig: 
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Na uw akkoord zal de Aanbodmanager uw aanbieding definitief publiceren en activeren. Hiervan 

ontvangt u eveneens een bericht. 

 

Daarmee bent u een partner van de Ridderkerkpas geworden. Alvast van harte welkom! 
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