
Aanmaken iDEAL / Mollie account
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Algemeen 
Wanneer je als verhuurder een huurverzoek hebt goedgekeurd, kan de huurder deze vervolgens 
afrekenen via iDEAL. Daarom is het belangrijk dat je hiervoor een account aanneemt. Net zoals 
jouw telefoon niet zonder een provider gaat, doet iDEAL dat ook niet. Voor iDEAL en andere online 
betalingsmogelijkheden heb je een Payment Service Provider (PSP) nodig. Wij hebben gekozen 
om Mollie voor te dragen als standaard PSP. 

Waarom Mollie? 
Dagelijks werft Mollie meer dan 100 nieuwe klanten en er zijn maar weinig klachten te vinden over 
deze PSP, wat de betrouwbaarheid bewijst. Bovendien is Mollie zeer innovatief. Rent Around is 
één van de eerste collectieve verhuur-platformen die Nederland rijk is en binnen enkele dagen 
nadat de wetgeving voor dergelijke platformen werd geïntroduceerd, had Mollie een fantastisch 
product wat een hele simpele oplossing bood. 

”Mollie is pionier in online betalingen. De toewijding aan betalingsverkeer, passie voor technologie 
en alles wat daarbij hoort, zit in ons bloed.” Aldus Mollie 

Menig PSP’s rekenen een X (€25,- tot €300,-) bedrag voor een IDEAL account. Dat is 100% 
marge voor hun, Mollie doet hier niet aan. De standaard IDEAL transactie kosten kunnen variëren 
van €0,29 tot €0,60 en met Mollie hebben wij de deal kunnen maken dat elke transactie slechts 
€0,29 kost. 

De rol en aansprakelijkheid van Rent Around 
Doordat Rent Around de betalingen uitbesteed aan Mollie, is Rent Around zelf niet de ”bank”. Rent 
Around stelt zich ervoor aansprakelijk het juiste bedrag door te communiceren naar Mollie. De 
afwikkeling van betalingen ligt volledig in handen van Mollie. Zaken omtrent de betaling zoals 
wanneer je wordt uitbetaald en of er transacties teruggeboekt moeten worden, regel je via Mollie. 
Afwikkeling van betalingen. 

Stel, jij verhuurt materiaal voor €100,- wat afgerekend wordt via Rent Around. Wanneer deze 
€100,- wordt overgemaakt, richt dat zich tot jouw eigen iDEAL account. Echter, omdat Rent 
Around degene is die jou dat iDEAL account heeft vergeven, is Rent Around gemachtigd 3% 
commissie te verkrijgen over deze €100,-. Deze €3,- wordt door Mollie van de €100,- afgetrokken 
en overgemaakt naar Rent Around. Bovendien zullen zij ook €0,29 transactiekosten inhouden. Wat 
over blijft (€100 - 3% - €0,29) = €96,71. Dat verschijnt de volgende werkdag op jouw rekening. 
 
Let op! De eerste transactie kan wat langer duren. Een testbetaling is daarom aan te raden.

Jouw rol 
De rol van de verhuurder verandert niet. Jij factureert, net zoals anders, direct naar de huurder en 
ontvangt van Mollie periodiek een overzicht van alle betalingen die zijn gepleegd via Rent Around 
waardoor je accountant en de fiscus zullen begrijpen dat je bijvoorbeeld €100,- hebt gefactureerd 
maar €96,71 op je rekening bijgeschreven hebt gekregen. Er veranderd dus niets, ook jouw 
leveringsvoorwaarden blijven van kracht. 

Of je dit account ook voor andere doeleinden kan gebruiken? 
Ja, geen probleem. Je betaald alleen commissie over transacties, afkomstig van Rent Around. Om 
het aangemaakte Mollie account te gebruiken voor andere toepassingen heb je de Live key nodig 
welke je tegen komt in ‘mijn profiel’ in je Rent Around account.

Maar goed… Laten we dat account eens aanmaken. 
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1.Je zult onderstaande mail hebben ontvangen op het 
mailadres waarop jouw Rent Around account is 

geregistreerd.

Let op! Wijzig de inloggegevens voorlopig niet.
Wanneer Mollie jouw account heeft geverifieerd moet deze éénmalig worden 
aangemeld in je Rent Around account. Dit kunnen alleen wij waarvoor wij je 
inloggegevens nodig hebben. Zodra we dit gedaan hebben, ontvang je 
hierover een seintje en raden we je aan de inloggegevens te wijzigen. Zodra 
je de gegevens gewijzigd hebt, kunnen wij jouw Mollie account niet meer in.
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2. Klik op activeren

3. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm. 
“Lees” ze! En klik op ‘Ga verder’
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4. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm. 

“Lees” ze! En klik op ‘Yes, I accept the updated Terms 
and Conditions’
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5. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm.  

Klik op ‘Activate my account’
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6. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm. 

 Het meeste zal al ingevuld zijn. Wat mist, vul dit in en 
klik op ‘Next’
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7. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm. 

Het eerste deel zit erop, je gegevens worden nu 
gecheckt. Pas wanneer dit goedgekeurd is kunnen wij 

jouw Mollie account verder implementeren. 
Klik op ‘Continue’

Let op! Alleen jij ontvang bericht wanneer het 
account is geverifieerd.
Geef ons daarom even een seintje zodra je dat bericht 
binnen hebt. Kan gewoon naar joost@rentaround.nl
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8. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm.

Klik op; ‘additional information’
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9. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm.

Hier zul je een kopie van een ID moeten uploaden. De 
ID moet toebehoren aan een rechtsgeldig 

vertegenwoordiger van de organisatie. 

Zodra je dit hebt gedaan, klik op ‘Next’

Beantwoord de vragen die hierop volgen en ga verder.
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10. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm.

Hier kun je het IBAN nummer bevestigen. Vul het 
rekeningnummer in, selecteer een methode waarmee 

je €0,01 wilt afrekenen om deze bevestiging 
daadwerkelijk te doen en klik op ‘Next’
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11. Je wordt doorverwezen naar onderstaand scherm.

Bijna klaar! Klik op ’Exit’
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12. Je account is aangevraagd maar we raden je aan 
onderstaande instellingen aan te nemen. Klik hiervoor 

op het menu icoontje rechts bovenin (rood omlijnd)
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13. Klik daarna op ‘Settings’ (rood omlijnd)
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14. Klik daarna op ‘Payouts’ (rood omlijnd en 
gemarkeerd met 1). Selecteer vervolgens de 

uitbetaalfrequentie ‘1x per business day’ (rood omlijnd 
en gemarkeerd met 2)

15. Scroll even naar beneden en controleer of de 
‘Minimum outpayment amount’ inderdaad op €5,- 

staat. Pas wanneer het uit te keren bedrag hoger is 
dan €5,-, zal het worden overgemaakt.

16. Klik op ‘Save’. 
�



Je bent klaar!

Geef ons even een seintje wanneer je 
een mail van Mollie hebt ontvangen dat je 
account is goedgekeurd. Dan kunnen wij 
daarna je account afronden en kun jij de 

inloggegevens vervolgens wijzigen.
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