
1   Ga naar Autoradam.nl en klik op de link ‘Autowassen’. 

2  Klik in de linkerkolom op de link ‘Waspas activeren’.

3  Voer uw pasnummer (zie nr. op pas) en uw e-mailadres in en klik op ‘Registreren’.

4   U ontvangt een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Klik in deze e-mail op de 
link om een wachtwoord aan te maken. Voer uw pasnummer en zelfgekozen wacht-
woord in en klik op ‘Registreren’.  
Onthoud het wachtwoord goed. Dit wachtwoord – in combinatie met uw pasnummer 
of e-mailadres – heeft u altijd nodig om in te loggen op uw account en om online het 
saldo van uw Waspas op te kunnen waarderen.

5   Uw acccount is geactiveerd. Klik op ‘Doorgaan’.   

6   U bent nu in het Klantenportaal. Vul hier uw persoonsgegevens zo volledig mogelijk 
in en klik op ‘Opslaan’.   
  NB: alleen na invullen van alle verplichte velden, ontvangt u bij opwaarderen van uw 
Waspas het gratis wastegoed t.w.v. € 25,-.

7   Waardeer het saldo van uw Waspas op met € 15,-. Na betaling wordt dit tegoed 
inclusief het gratis tegoed van € 25,- bij geschreven en is uw Waspas actief.

ZO ACTIVEERT U UW WASPAS:

 Opwaardering Extra
 met bedrag: wastegoed:
 € 50,- 5 %
 € 100,- 10 %
 € 200,-  15 %
 € 400,- 20 %

     Als clublid ontvangt u kosteloos de Autoradam Waspas. Bij het opwaarderen van deze 
Waspas krijgt u eenmalig € 25,- 
de Autoradam Waspas van een korting op alle autowas programma’s die kan oplopen  
tot wel 20% per wasbeurt.

    Van iedere autowasbeurt die met uw Autoradam Waspas betaald wordt, ontvangt uw 
sportvereniging 10% van de wasprijs.

      De Waspas is niet persoonsgebonden en kan dus ook door familie en vrienden  
worden gebruikt.  

Bij het registreren van de Waspas én het opwaarderen 
met €15,- wastegoed krijgt u direct eenmalig € 25,- 
wastegoed cadeau. Ook bij iedere opwaardering van  
uw Waspas krijgt u extra wastegoed!
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