
Hoe een MyPaymentsPlus Account aan te maken: 
 
Ga naar www.MyPaymentsPlus.com 

• Klik hier: 
 

 
 
Stap 1: voeg uw kind / een gebruiker toe aan het account. 

• Selecteer uw staat en school / schooldistrict in het keuzemenu.  
• Vervolgens ziet u het onderstaande vak. Selecteer ‘I have a student enrolled or I am a staff member of this 

discrict'. (Als u de student bent, zijn dezelfde richtlijnen van toepassing.)  

 
• Voer de achternaam van uw kind en de 14-cijferige ID in (als u de student bent, voer dan uw gegevens in).  
• Studentenidentificatienummers kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de klantenservice van 

MyPaymentsPlus via telefoonnummer 1-877-237-0946.  
• Als de achternaam van uw kind een achtervoegsel heeft, houd hier dan rekening mee wanneer u de achternaam 

invoert: B.v.“Smith Jr.” “Smith IV” “Smith-Arnold” 

• Selecteer:  
• Herhaal stap 1 als u nog een persoon wilt toevoegen.  

• Selecteer:  
   

Stap 2: maak uw profiel aan. 
• Voer uw naam, adres en telefoonnummer in.  
• Voer een actief e-mailadres in. Het is belangrijk om een bestaand adres in te voeren, zodat u e-

mailherinneringen, gebruikersnaam- en wachtwoordinformatie en betalingsbevestigingen kunt ontvangen.  

• Selecteer:  
   

Stap 3: maak uw login aan. 
• Kies een gebruikersnaam die u gemakkelijk kunt onthouden.  
• Voer een wachtwoord van 7-20 tekens in. Houd er rekening mee dat uw wachtwoord hoofdlettergevoelig is en 

dat 1 cijfer en 1 letter zijn vereist.  
• Voer een wachtwoordhint in om u te helpen uw wachtwoord te onthouden.  

• Selecteer:  
   

Stap 4: bevestig uw profiel. 
• Controleer of alle informatie die u hebt ingevoerd juist is.  
• Als u informatie moet wijzigen, kunt u klikken op de koppeling Bewerken (Edit) naast elke sectietitel.  

• Selecteer:  
   

Stap 5: Uw registratie is voltooid! 
• Log in door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren die u in "Stap 1" hebt aangemaakt.  


