
Geven via iDEAL QR in 3 simpele stappen
Zorg voor een goede 
voorbereiding: haal het speciale 
QR-label uit het magazine 100% 
Collecte en hang dat aan je bus. 
Check ook even bij je wijkhoofd 
of hij een persoonlijke QR-code 
voor op je collectantenpas heeft 
gemaakt. Ook deze kun je aan je 
bus hangen. Hierna werkt geven 
via iDEAL QR in 3 simpele stappen. 

1De gever opent zijn mobiel 
bankieren-app, Tikkie-app of 

QR-scanner.

2 De gever scant de QR-code op 
het label of de collectantenpas.

3 De bank-app vraagt nu om het 
gewenste bedrag, waarna de 

gever direct betaalt. Gebruikt de 
gever een QR-scanner of Tikkie-app? 
Dan wordt hij automatisch doorge-
stuurd naar de bank-app, waar hij 
het bedrag kiest en betaalt.

TIP! Zeg aan de deur direct dat 
mensen ook met hun telefoon 
kunnen geven.

De voordelen op een rij
• Mensen kunnen toch geven, ook 

al hebben ze geen kleingeld in 
huis.

• De gever betaalt gemakkelijk 
via zijn bank-app. Dat is veilig, 
anoniem en eenmalig.

• De gemiddelde gift is ongeveer 
€ 6,-, terwijl mensen contant 
gemiddeld € 1,50 geven.

• Sommige collecteteams 
collecteren al met een 
persoonlijke QR-code. Ben jij een 

van de gelukkigen? Dan kan jouw 
wijkhoofd je achteraf vertellen 
hoeveel je hebt opgehaald via 
iDEAL QR.

Wat is iDEAL QR?

Mara Scheirlinck, innovatie-
expert bij KWF, vertelt: 
“Dankzij iDEAL QR kun je 
betalen met je telefoon. Heeft 
iemand geen kleingeld in 
huis? Dan kan hij toch gewoon 
geven via de iDEAL QR-code 
op de collectantenpas of 
op het speciale label aan de 
collectebus. Iedereen met een 
smartphone kan het. Ik ben er 
supertrots op, want hierdoor 
is onze collecte klaar voor  

de toekomst.”

Collecteren met 
iDEAL QR doe je zo



Zo werkt het 
De gever opent zijn bank-app, Tikkie-app, QR-scanner 
of camera. Daarna doorloopt hij de stappen hieronder.
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1 Scan de QR-code 3 Via de mobiel bankieren app  
doorloop je de bekende stappen

2 Op het scherm verschijnen 
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is gedaan

Vragen over iDEAL QR
 
 1. Is betalen via een iDEAL QR-code veilig?  

Ja, het is net zo veilig als pinnen in de 
supermarkt of een reguliere iDEAL-betaling. 
Alleen fondsen die een iDEAL-contract 
hebben afgesloten bij een bank of een 
betaaldienstverlener kunnen een iDEAL QR-
code op hun collectebussen krijgen. Tips over 
veilig doneren vind je op www.collecteren.nl.

2. Kunnen we per iDEAL QR-code zien wie 
wat heeft opgehaald tijdens de collecte?  
Dat kan. Via CollecteWeb kunnen 
wijkhoofden voor elke collectant een 
persoonlijke QR-code op een etiket printen. 
Het etiket met de code plakken ze vervolgens 

op de collectantenpas en na de collecte zien 
de wijkhoofden in CollecteWeb hoeveel elke 
collectant heeft opgehaald. Dat tellen ze op 
bij de busopbrengst.

3. Wat krijgt een gever te zien als hij geld 
doneert via iDEAL QR?  
Op de rekening van de gever komt te staan: 
Donatie KWF-collecteweek

4. Het bedrag staat al ingevuld, kun je dit 
aanpassen?  
Ja, de gever kan dit bedrag naar boven of 
beneden aanpassen, met een minimum  
van € 0,50.

Verder lezen over 
iDEAL QR? Kijk op 
kwf.nl/innovatie

Keertje testen? 
Scan de QR-code.

www.collecteren.nl
kwf.nl/innovatie

