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Inleiding 
 
Met de printfaciliteit (Ricoh myPrint) kunt u printen vanaf de studentwerkplek, 
uw eigen laptop of (thuis) PC en smartphone of tablet. Mocht u na het lezen van 
dit instructiedocument nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de Servicedesk 
ICT (64747). 
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1. Hoe werkt het? 
 
Vanaf je PC, laptop, tablet of smartphone stuur je je printopdrachten naar één printer: de 
myPrint printer. Dat kan vanaf je huisadres, of waar je ook bent. Zelfs als je in de trein zit, 
kun je vanaf je laptop of mobiel apparaat printen, en daarna je prints ophalen bij een Ricoh 

printer. Met je LUMC-pas haal je je printopdracht “uit de printer”. Dat kan bij elke Ricoh 
printer binnen het LUMC. Dat noemen we myPrint. 
Je opdrachten komen er pas uit als je jezelf aanmeldt bij een Ricoh printer, dat is wel zo veilig. 
Alleen jij kunt je opdrachten eruit halen op het moment dat je het beste uitkomt. 
 
Wat moet je doen? 
De volgende stappen zijn nodig om het systeem te gaan gebruiken: 

1.1 Meld je aan op de myPrint site 

Op deze site kun je je ULCN-account (dat overeenkomt met je studentennummer) activeren, en tevens 
tegoed laden op jeaccount. Log in op de website https://myprint.lumc.nl met je LUMC-account en 
wachtwoord (Gebruikersnaam Sxxxxxxx en je wachtwoord) zoals je dat ook gebruikt voor je PC/ Laptop. 
Kies vervolgens voor ‘Printtegoed kopen’ en kies het bedrag dat je wilt kopen. Volg verder de instructies van 
de betaalmodule. Je kunt betalen met iDeal, VISA of een andere getoonde manier en een tegoed laden op je 
account. Het kan zijn dat je een paslezer van je bank nodig hebt, zoals een Random Reader/Rabo Scanner 
of e-dentifi er. Het tegoed staat niet op je LUMC-pas, maar wordt aan je LUMC account gekoppeld. Wel zo 
veilig, je LUMC-pas vertegenwoordigt op die manier geen waarde. 
 

1.2 Registreer je LUMC-pas bij een van de Ricoh printers 

Gebruik hiervoor hetzelfde ULCN-account als waarmee je jezelf hebt aangemeld op de myPrint website. Er 
kan maar één pas aan een account gekoppeld zijn. 

• Haal de pas langs de kaartlezer op de printer. 
• Op het scherm van de printer verschijnen de meldingen ‘Card not recognized’ (kaart niet herkend) 

en ‘Log in to register card’. (login om kaart te registreren) 
• Klik in het grijze vakje ‘User ID’ om het toetsenbord in beeld te krijgen. 
• Voer bij ‘User ID’ je LUMC-account in (deze komt overeen met je studentennummer). 
• Voer bij ‘Password’ je wachtwoord in. 

Je LUMC-account is nu gekoppeld aan de LUMC-pas die je voortaan kunt gebruiken 
om in te loggen op alle Ricoh printers. Je kunt nu printen, kopiëren en scannen. 

1.3 Registreer een ander pas dan het LUMC-pas 

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld je OV chipkaart, of je studentenpas van de Universiteit te koppelen aan 
je account. Hiervoor kan je de stappen volgen die hiervoor bij 1.2 beschreven staan. Houd er wel rekening 
mee dat er maar één pas gekoppeld kan worden. Wanneer je een nieuw pas koppelt, zal het niet meer 
mogelijk zijn om met de oude pas te printen/scannen/kopiëren. 
 

1.4 Installeer een printerdriver en/of app 

Voor je (eigen) laptop of PC heb je een printerdriver nodig, voor je mobiele apparaat een app. De 
printerdriver kun je installeren vanaf de myPrint website. 
 

1.5 Download de driver (alleen Windows) 
Ga naar https://myprint.lumc.nl en log in met je ULCN-account en wachtwoord. Op de home pagina kies je 
‘Printerstuurprogramma downloaden’. Na keuze voor de 32-bits of de 64-bits versie wordt een bestand 
gedownload. Volg de instructies bij de installatie van de printer op je laptop of thuis-PC. 
 

1.6 Installeer een app op je tablet of smartphone 
Ga hiervoor naar de appstore (voor Apple, Android en Windows phone) en download 
de Ricoh myPrint app. 
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2.  Werken met printtegoed  
(alleen voor studenten) 

 
 
 

Om te kunnen printen, kopiëren of scannen moet u beschikken over printtegoed. 
Hieronder leest u hoe u uw tegoed kunt opwaarderen. 
 

2.1 Printtegoed en betalen 
Studenten kunnen via de myPrint portaal (https://myprint.lumc.nl) printtegoed aanschaffen. 
Opmerkingen over printtegoed, betaald printen, kopiëren en scannen zijn alleen bedoeld voor 
studenten en niet voor medewerkers. 
 

2.2 Wat heeft u nodig? 
1. Een browser en een werkende internetverbinding. 
2. Uw ULCN-account en -wachtwoord. 
3. Internetbankieren (iDeal, Maestro, Visa, Mastercard, Paypal, MultiSafepay, Banktransfer). 
 
Werkwijze 
1. Open de pagina https://myprint.lumc.nl 
2. Voer uw ULCN-account en -wachtwoord in. 
3. Klik op ‘Login’. 
4. Kies voor ‘tegoed kopen’ op de startpagina. 
5. Klik op het gewenste bedrag. 
6. myPrint start de betaalmodule. Volg nu de stappen zoals aangegeven. 
7. Als de transactie is afgerond, ziet u rechtsboven in het scherm uw nieuwe tegoed. 
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2.3 Kosten 

Afdrukken worden afgerekend per geprinte A4 pagina (kantje) in een opdracht. Een 
dubbelzijdige geprinte pagina is twee afdrukken. De kosten voor een afdruk zijn terug te 
vinden op het Studentenportaal. 
Momenteel zijn de kosten: 
Tickprijs Studenten 
prijs per A4 pagina zwartwit € 0,04 
prijs per A4 pagina kleur € 0,06 
 

2.4 Maximaal tegoed 
Het maximum tegoed voor een account is €60. Meer mag u niet op uw account laden. 
 

2.5 Tegoed overdragen aan een andere gebruiker 
Het is niet mogelijk om tegoeden over te zetten naar een ander account, student of 
medewerker. Uw tegoed is persoonlijk en gekoppeld aan uw gegevens. 
 

2.6 Printtegoed terugbetalen 
Het ingelegde printtegoed valt onder een Prepaid regeling. Het is niet mogelijk het tegoed te 
laten restitueren. Hierover is een bepaling (artikel 4.6) opgenomen in de Algemene Voorwaarden myPrint 
Consumenten. 
 

2.7 Account geblokkeerd, wat nu? 
U kunt contact opnemen met de Servicedesk ICT om uw account te deblokkeren. Het blokkeren van een 
account heeft geen effect op het Printtegoed. 
 

2.8 Waar vind ik meer informatie? 
Op Blackboard vind je meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. 
Je vindt bij elke Ricoh printer korte handleidingen hoe je de LUMC-pas kan registreren 
en hoe je de printer kan gebruiken. 
Bij problemen of vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk ICT (071-5264747) 
of stuur een e-mail naar: servicedeskict@lumc.nl 
 
 

mailto:servicedeskict@lumc.nl
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