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Gebruikershandleiding 
Lidmaatschap KUARIO accepteren 

 

Met de mobiele KUARIO-app kun je eenvoudig het tegoed op jouw schoolkaart 

opwaarderen. Om dit mogelijk te maken, dien je eerst via de KUARIO-app een 

lidmaatschap (speciaal voor jouw school) te accepteren. 

 

Mocht je de KUARIO-app nog niet gedownload hebben, dan kan dit heel eenvoudig 

via  Google Play of de App Store. Het is belangrijk dat jij voor het aanmaken van jouw 

KUARIO-account jouw school e-mailadres gebruikt.  

 

Uitnodiging lidmaatschap KUARIO 

Jij hebt via noreply@kuario.com een mail ontvangen met als onderwerp 

‘Lidmaatschap uitnodiging’.  

 

Voorbeeld 

 
 

Open nu de KUARIO app 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skuario.app
https://apple.co/2TETeBh
mailto:noreply@kuario.com
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In de app zie je nu een melding van een nieuw bericht. Klik op het envelopje rechts 

boven. 
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Je ziet een melding van een nog niet bevestigde uitnodiging. Klik op het bericht. 

Je komt in het menu ‘lidmaatschappen’ met daarin het nog niet geaccordeerde 

lidmaatschap van de school. Klik op het pijltje achter het lidmaatschap.  

 

 
Klik op ‘Bevestig’, wanneer je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. 
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Let op: de namen van het ‘lidmaatschap’ en ‘site’ verschillen van het voorbeeld (deze 

worden door de school opgesteld.) 
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Jouw schoolkaart is nu gekoppeld aan KUARIO zodat je voortaan het tegoed op de 

kaart kunt opwaarderen via de mobiele app. 

 

Voor meer informatie, bezoek: KUARIO.com 

https://kuario.com/

