CHECKLIST
CULTUURKAART 2017-2018
Het Cultuurkaart-systeem kent een aantal vaste handelingen. Om ervoor te zorgen

CJP SCHOOLNUMMER:

dat u deze handelingen niet vergeet en op tijd verricht, hebben we een handige
checklist gemaakt. Print ’m uit, vul ’m in, hang ’m op en vink ’m af.

WACHTWOORD
Vul hier uw wachtwoorden in, zodat u ze altijd bij de hand hebt. Wachtwoord kwijt? Klik op ‘Wachtwoord
vergeten?’ op de website.

Cultuurkaarten bestellen

Cultuurkaart-tegoed beheren

Culturele informatie

www.cultuurkaart-info.nl

www.cjp.nl/budgethouder

www.cjp.nl

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

	
Juni 2017 - De school aanmelden

STAP 1



Vanaf november 2017 - Cultuurkaarten activeren

Doe stap 1 vóór 1 juli 2017 en stap 2 & 3 vóór 1 oktober 2017 en

	

ontvang de eerste dertig docentenpassen gratis.

Activeren gaat makkelijk en snel
via de mobiele website die op de

	
Augustus 2017 - De gegevens aanleveren

smartphone geopend kan worden.

STAP 2

Kopieer deze QR-code voor de

Vanaf 19 augustus 2017, maar vóór 19 december 2017.

docenten die de CJP Cultuurkaarten
	
Augustus 2017 - De budgetverdeling maken

in de klas uitdelen, zodat de passen

STAP 3

direct geactiveerd kunnen worden.

Na het aanleveren van de gegevens, vóór 19 december 2017.
Vanaf augustus 2017 - De factuur betalen			



Een digitale Cultuurkaart plús een overzicht van alle

	
Het Cultuurkaart-tegoed komt vrij zodra de betaling van de

CJP-kortingen. Beschikbaar voor iPhone en Android.

factuur verwerkt is.
	
30 september 2017 - Laatste dag klassikale besteding

Vanaf november 2017 - Cultuurkaart-app downloaden



15 januari 2018 - Instromers aanleveren

STAP 2/3

Het Cultuurkaart-tegoed kan besteed worden van 1 november

Tussen 15 januari t/m 29 januari 2018 bij stap 2 op

2016 t/m 30 september 2017.

www.cultuurkaart-info.nl.

	
7 oktober 2017- Laatste dag weborders goedkeuren
Weborders kunnen goedgekeurd worden van 1 november 2016
t/m 7 oktober 2017.

Vragen of problemen snel oplossen?
Ga naar www.cjp.nl/veelgestelde-vragen.

