iDEAL betalen activeren en gebruiken
Om het iDEAL betaalsysteem te kunnen gebruiken, zult u eerst een (gratis) account bij Mollie
Nederland moeten openen.
U klikt op onderstaande link 'Aanmelding Mollie' vult vervolgens alle velden in en volgt de
verdere instructies op de website van Mollie Nederland.
Aanmelding Mollie
o Algemene voorwaarden (Mollie)
o Overige informatie Ideal en Mollie

o

Het iDEAL betaal systeem is volledig geïntegreerd in de software van Flexpulse en wordt
geleverd door Mollie Nederland.
Het iDEAL betaal systeem is van toepassing op iedere bank in Nederland die iDEAL betalingen
aanbiedt. Door gebruik te maken van de gratis account bij Mollie, is het niet nodig
programmacode e.d. toe te voegen, Flexpulse heeft haar systeem reeds volledig voorbereid
om uw Mollie account snel en eenvoudig in gebruik te nemen. Tevens beschikt Mollie over
een redundant betaalplatform. Hierdoor kan in geval van storing bij de hoofdbank, toch de
betaling verwerkt worden.
Aanmaken Mollie Account
Gelieve uw account aan te maken via onze Mollie Partnerlink.
Hierdoor wordt het leveren van hulp en ondersteuning bij eventuele problemen
eenvoudiger.
Wij kunnen uw betaalgegevens niet inzien.
https://www.mollie.com/dashboard/signup/724757?lang=nl
Nadat u bent ingelogd bij Mollie, moet u eerst al uw gegevens vervolledigen. Als dit proces
voltooid is, moet er een zogenaamd websiteprofiel worden toegevoegd. U kunt de
websiteprofielen terugvinden door in het menu voor de knop 'Alle Websiteprofielen' te
kiezen en vervolgens ‘Maak een websiteprofiel aan’.
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Kies vervolgens voor:

En druk daarna op:

Bij het aanmaken van dit profiel geeft u alle informatie van de website van uw bedrijf.
Als uw websiteprofiel is aangemaakt en is goedgekeurd (dit duurt gemiddeld 1 a 2
werkdagen), kunnen we de koppeling instellen. Ga naar het overzicht van uw website
profielen. U komt dan in onderstaand scherm terecht:

Kies daar voor ‘Live en Test API-keys’. U komt dan in onderstaand scherm terecht:
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U kopieert vervolgens de 'Live Api key' (rood gearceerde gedeelte) naar PlanRijles.
Ingelogd als administrator (hoofdaccount) in PlanRijles gaat u naar 'administratie' in het
linker menu en klikt op 'overige'. U komt dan in het scherm 'overige administratie'. U kiest
hier voor de knop 'Geavanceerde Rijschool Instellingen'. Op tabblad 'Financiën' kunt u de
Mollie instellingen terugvinden:

U moet in bovenstaand scherm allereerst aanvinken dat iDEAL betalingen mogelijk zijn.
Vervolgens moet de Live API key worden ingevuld die we zojuist hebben opgevraagd.
Tot slot moet nog uw Mollie Partner ID ingevuld worden in PlanRijles. Ook dit nummer kunt
u bij Mollie terugvinden, namelijk rechtsboven in het scherm, onder uw naam. Zie
onderstaande afbeelding:
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Voer vervolgens onderaan in het PlanRijles instellingenscherm uw wachtwoord in. Dit is het
wachtwoord waarmee u bent ingelogd in PlanRijles. Kies dan voor 'Opslaan'. Vanaf nu is uw
iDeal account actief.
Overige informatie
Wanneer er gekozen wordt om het systeem te activeren, zal het iDEAL betalingssysteem
automatisch in werking treden. Indien u gebruik wenst te maken van het iDEAL
betalingssysteem zijn hier transactiekosten aan verbonden. De transactiekosten bedragen
€ 0,29 exclusief BTW per transactie. Deze kosten zullen u door Mollie Nederland in rekening
worden gebracht.
Indien een klant een betaling doet zal er bij 'Naam begunstigde' steeds de naam Mollie
komen te staan, dit komt doordat Mollie Nederland de transacties verder afhandelt. Uw
bedrijfsnaam zal wel worden vermeld in het veld 'Mededelingen'.
Gelieve uw account aan te maken via onze Mollie Partnerlink.
Hierdoor wordt het leveren van hulp en ondersteuning bij eventuele problemen
eenvoudiger.
Wij kunnen uw betaalgegevens niet inzien.
https://www.mollie.com/dashboard/signup/724757?lang=nl
Via onderstaande link kunt u controleren of uw Mollie configuratie juist is ingesteld.
https://planrijles.nl/admin/mollie
Indien u problemen ondervindt kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.
Telefoon:
E - mail:

013-2600161
mailto:helpenondersteuning@flexpulse.nl
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