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Werken met Mollie 
Per juli 2019 werkt de SBN met een nieuwe payment provider voor inschrijvingen van 
survivalruns, te weten Mollie. Deze vervangt Doorbetalers. Naast Mollie hebben jullie altijd 
nog de gelegenheid gebruik te maken van een SEPA-incasso via de bank. 
 
Wil je wel met Mollie gaan werken dan vereist dit een aantal acties. Dit document zal je op 
weg helpen!  
 

Gelieve eerst dit document door te lezen alvorens het proces op te starten! 
 

Benodigdheden 
• KvK gegevens; 

• Scan id kaart of paspoort, van één van de bij de KvK geregistreerde bestuursleden; 

• IBAN wedstrijdorganisatie, let op: Mollie werkt alleen met zakelijke 
rekeningnummers.; 

• Benodigdheden om een iDeal betaling te voldoen (betaalpas, rabo scanner oid.) ter 
verificatie van de rekening.  

 

Registreren als reseller account van de SBN 
Met deze link kun je vervolgens het registratie proces opstarten.  
 

 
 
Vervolgens doorloop je het registratieproces van Mollie. Hierbij kan het prettig zijn om de 
aanmeldpagina van Mollie erbij te houden, mocht je ergens vastlopen. 
 

 
 

LET OP: gebruik altijd deze link en maak niet via een andere link een Mollie account aan. 
Alleen met deze link zit je gekoppeld aan het account van de SBN. 

 

LET OP: op de aanmeldpagina wordt verwezen naar de standaardprocedure voor een 
account aanmaken via de hoofdpagina van Mollie. Deze stap geldt niet voor jou. Voor 

het aanmaken van een account gebruik jij de hierboven verstrekte link.  

https://www.mollie.com/dashboard/signup/5479954?lang=nl
https://help.mollie.com/hc/nl/articles/210709969
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Je account is geregistreerd, en nu? 
Bij instellingen → betaalmethodes activeer je drie betaalmethodes: 

• iDeal; 

• Creditcard; 

• Bancontact. 
Andere betaalmethodes zijn niet compatibel met UVP en worden dan ook niet ondersteund 
door de SBN. 
 
Je kunt te allen tijde een betaalmethode activeren of deactiveren, dit zal geen invloed 
hebben op de bereikbaarheid van de inschrijfmodule in UVP voor deelnemers. 
 
Inschrijvers uit Nederland krijgen alleen iDeal als betaaloptie te zien binnen de UVP 
omgeving. Inschrijvers buiten Nederland krijgen alle drie de opties aangeboden. 
 
Mollie in UVPOnline 
 

 
 
Zodra het Mollie account geverifieerd is koppel je deze aan UVPOnline. Ga in UVPOnline 
naar: 
 

Inschrijvingskalender → edit → Betalingen 

 
 

Selecteer hier iDeal Mollie. Het veld onder betalingsopties vraagt om een ‘Ideal Api Key’. 
Deze kun je in je Mollie dashboard vinden. Ga hiervoor naar: 
 

Mollie Dashboard → Developers → API-Keys 

 
 
Kopieer hier vervolgens de Live API-key. En plak deze in het Ideal Api Key veld in UVPOnline.  

LET OP: de onderstaande handelingen kunnen pas uitgevoerd worden na de release 
van Mollie in UVPOnline op 28 juni.  
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Kosten van Mollie 
SBN neemt de kosten van de Mollie transacties voor haar rekening. Dit was ook het geval 
met de incasso’s via Doorbetalers. Deze kosten worden automatisch verrekend met de SBN. 
De kosten per betaalmiddel zijn: 

• iDeal:    €0,254 

• Creditcard:  €0,15 + 1,55% van inschrijfbedrag 

• Bancontact:  €0,35 
 
Alleen voor SBN survivalruns 
Het Mollie reselleraccount mag alleen worden gebruikt voor inschrijving via UVP van de 
survivalrun onder auspiciën van de SBN. Gebruik/misbruik van het feit dat SBN de kosten 
betaalt, wordt verhaald op de betreffende wedstijdorganisatie.  
 


