Handleiding aanvraag Mollie Account t.b.v. Online Reserveren V3.0

Versie V3.0 van Online Reserveren werkt niet meer alleen met iDEAL of emailverificatie, maar biedt
een heel scala van betaalmogelijkheden via Mollie.
De mogelijkheden om uw gasten te laten betalen zijn onder meer iDEAL, CreditCard,
Bancontact/MisterCash, SOFORT Banking, Belfius Direct Net en Pay Pal.
Op deze webpagina https://www.mollie.com/nl/pricing vindt u de overige mogelijkheden en
geldende tarieven. U heeft geen abonnement bij Mollie, alleen een account en u betaalt per
transactie.

Hoe vraagt u een Mollie Account aan?
Ga naar www.mollie.com en klik op Gratis aanmelden

Vul uw voor- en achternaam in, gebruik een geldig emailadres en kies een wachtwoord van minimaal
8 tekens.

Klik op Akkoord & meld me aan, uw account is direct actief! Uiteraard is er nog wel specifieke
informatie vereist die u op de volgende pagina kunt invullen.
Het invullen van de gegevens spreekt voor zich, is heel specifiek en uiteraard privé.
Onze handleiding behandelt dit gedeelte dan ook niet, maar de werking is eenvoudig.

Na het invoeren van uw gegevens kunt u in de beheer-omgeving een tweetal sleutels opvragen. U
wordt verzocht deze digitaal aan te leveren aan Easy Reservation Nederland.
De testsleutel gebruiken we om te kijken of uw account werkt, na de test voeren wij de definitieve
sleutel in en ontvangt u de bestedingen in uw Mollie-account.

Klik op een sleutel en er verschijnt [gekopieerd] in het scherm. Open een nieuwe email, gericht aan
sales@easyreservationpro.com en plak de eerste sleutel er in. Klik op de tweede sleutel en plak deze
ook in de email.
Verstuur vervolgens de email.

Belangrijk om te weten:
-

-

Succes!

Uw huidige iDEAL-account kunt u opzeggen, deze werkt niet meer in versie V3.0.
Download hiervoor in uw internetbankieren omgeving het juiste formulier en stuur dit naar
uw bank. In de regel duurt de verwerking 30 dagen. Uw accountmanager kan u er alles over
vertellen. Vergeet dit niet, het is een leuke kostenbesparing!
Voor het accepteren van creditcards gelden allerlei voorwaarden. U wordt hier op
geattendeerd tijdens de aanvraag.
Op www.mollie.com staat een uitgebreide supportpagina, maar u kunt ook bellen met 020 –
820 20 70

