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Inloggen & Inloggegevens

Klik op ’inloggen’ (1). Voer je inlog gegevens naast E-mailadres en Wachtwoord en klik vervolgens 
op ’Inloggen’ (2)

Ben jij je inloggegevens kwijt? Klik dan op ’Bent u uw wachtwoord vergeten?’ (3). In het volgende 
scherm vul je jouw mailadres in en klik je vervolgens op ’Vraag wachtwoord aan’. Volg de 

instructies die je krijgt via de mail.

Mailadres vergeten? Neem contact op via helpdesk@rentaround.nl of stuur een appje naar 
+31624693614. Deze kunnen we zo voor je opvragen.
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Bedrijfsprofiel

Klik op ’Mijn profiel’ en vul de velden in die je vervolgens zal zien. Vanwege je vindbaarheid in 
Google is het heel erg aan te raden moeite te steken in o.a. je bedrijfsomschrijving. Hoe meer 

content Google leest, des te beter jij en jouw producten worden weergegeven.

Vrijwel onderaan ’Mijn profiel’ zie je invulvelden voor de Mollie Key en wordt je gevraagd naar je 
Rentman gegevens. Deze kun je voor nu even negeren en worden verderop (pagina 18 en 20) in 

dit document toegelicht.
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Staffelkortingen

Klik op ’Mijn kortingstructuur’

Vink eerst ’Ja, ik wil gebruik maken van staffelkorting’ aan.
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Wanneer een huurder, producten bij jou in een winkelwagen plaatst en aangeeft dit voor meerdere dagen te 
huren, wordt de totaalprijs gecalculeerd op basis van de bruto verhuurprijs per dag en de gegevens die je 

hier invult.

Die calculatie gaat als volgt:
Bruto verhuurprijs per dag x de staffelkorting voor het effectief aantal te huren dagen

Wat het verschil is tussen een dag en een effectieve dag?
Een hoop AV Verhuurders, hanteren een apart tarief voor bouw/breek dagen. Wanneer een bouw/breek dag, 
belast wordt met 50% zoals in bovenstaande tabel, zijn 2 bouw/breek dagen, 1 effectieve verhuurdag. Indien 
een bouw/breek dag met 100% belast wordt, zullen 2 bouw/breek dagen, 2 effectieve dagen zijn. Wordt een 

bouw/breek dag belast met 0%, dan worden bouw/breek dagen niet mee gecalculeerd.

Het totaal aantal effectieve dagen wordt als volgt uitgerekend;
(Aantal bouw/breek dagen x huurtarief van bouw/breek dagen) + (Aantal show dagen x huurtarief van show 

dagen) naar boven afgerond.

Voorbeeld (op basis van bovenstaande tabel):
Een huurverzoek t.w.v. €100,- wordt gehuurd voor 6 dagen waarvan 3 bouw/breek.
(3 bouw/breek dagen x 50% = 1,5 dag) + (3 show dagen x 100% = 3 dagen) = 4,5. 

Effectieve huurdagen is 4,5, naar boven afgerond = 5. 
Staffelkorting van 5 huurdagen = 2,8

€100,- x 2,8 = €280,-

De calculatie wordt voor de huurder als volgt weergegeven:

Vul jouw huurtarieven in voor bouw/breek- en show dagen en daarna jouw staffelkortingen tot 30 
dagen. Klik vervolgens op ’Opslaan’
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Producten uploaden

Algemeen
Rent Around is één grote database met daarin duizenden AV producten. Elk product uitgevoerd 
met naam, specificaties, afbeelding en rubriek. Als verhuurder geef je aan bij welk product wij jouw 
naam, jouw aantal en verhuurprijs mogen vermelden. Optioneel voeg je daaraan een omschrijving 
en eigen afbeelding toe. Deze omschrijving gebruik je niet om hét product te beschrijven maar om 
jouw product te beschrijven. Bijvoorbeeld dat jij dat product alleen per 2 in kist verhuurd.

Biedt jij een product aan welke nog niet in onze database staat?
Met meer dan 500.000 producten in de AV markt is dat niet zo raar. Als dat het geval is kan je dat 
duidelijk maken via ’ik kan mijn product niet vinden’. De productnaam die jij hebt opgegeven komt 
vervolgens bij ons in een lijst en wij zullen het product toevoegen mits wij vinden dat deze thuis 
hoort op Rent Around. Hier brengen wij geen kosten voor in rekening.

Wil jij een eigen gemaakt product ofwel custom product aanbieden?
Dat kan! Stuur een excel lijst naar helpdesk@rentaround.nl met daarin minimaal het volgende 
aangegeven:
- Productnaam (de verhuurdernaam noteren wij als fabrikant)
- Een productomschrijving
- Een specificatieveld
- Minimaal 1 afbeelding met een minimale resolutie van 500x<500 of <500x500 pixels.

De Google waardering van Rent Around is afhankelijk van de info die je ons aanlevert waardoor wij 
eerst de aangeleverde info goedkeuren alvorens we dit online zetten. De info die je levert moet 
gaan over het product, niet over hoe je het product levert. Die ruimte krijg je wanneer je het 
product aanbiedt in jouw account.

Manieren om te uploaden
Op Rent Around kun je jouw producten op 2 manieren uploaden;
- Stuk voor stuk
- Vanuit een lijst (aanbevolen, zie volgende pagina)

Producten stuk voor stuk uploaden
- Log in, klik op ’Mijn producten’ en vervolgens op ’Nieuw product toevoegen’ 
- Klap de dropdown uit naast ’Referentieproduct’ en ga op zoek naar het product.
Let op! de zoekmachine is spatie-gevoelig. Houdt het zoekwoord daarom klein. De productnamen 
in onze database komen overeen met zoals de fabrikant ze heeft genoemd.

Vul een bruto verhuurprijs exclusief BTW in en daarna het aantal van het product wat je hebt 
liggen. Indien gewenst kan je een omschrijving achterlaten. Des te uitgebreider deze omschrijving, 
des te beter je gevonden wordt op Google!
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Producten uploaden vanuit een lijst. (aanbevolen)
Onze importmodule heeft zich aangepast aan jouw kassasysteem. Onze visie hierachter; De 
verhuurder beheert zijn materialen in zijn kassasysteem en communiceert dat middels een export 
door naar Rent Around.

Stap 1: Zorg voor een ruwe export van de producten uit jouw database. 
Stap 2: Staan er items in deze lijst die je niet geïmporteerd wilt hebben? Verlaag het aantal en/of 
de prijs dan naar ’0’ maar laat ze wel in het bestand staan. Items zonder prijs en/of aantal worden 
niet geupload.
Stap 3: Zorg dat deze export een .csv bestand is.
Stap 4: Log in op Rent Around en klik op ’Importeren’

Stap 6: Klik op ’Nieuwe import’
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Stap 7: Klik op ’Bladeren’ en selecteer de opgemaakt .csv.

Staat er in de eerste rij van jouw .csv bestand een aanhef van wat eronder staat? Zoals 
productnaam, prijs, aantal etc? vink dan ’Ja, de 1e rij in dit document bevat kolommen’ Vervolgens 
zul je moeten aangeven wat het scheidingsteken is wat jouw .csv bestand heeft opgebouwd. Vaak 
is dit een komma, het wil ook wel eens een puntkomma zijn. 

Stap 8: Geef aan waar, welke informatie staat.

Verplicht is het om de productnaam, bruto prijs per dag en aantal op te geven. Optioneel de 
omschrijving en als er Product ID’s in je lijst staan, is het aan te raden deze ook toe te wijzen. 

Rentman gebruikers opgelet! Selecteer ’Rentman ID’ onder ’Materiaal_ID’ (laatste kolom)

Klik vervolgens op ’Verder met importeren’
�  / �8 21



Stap 9: Vertalen

Onder de kolom ’product’ tref je de namen aan die in jouw lijst staan opgenomen. Deze moeten we vertalen 
naar het juiste ’Referentieproduct’ Hiermee bedoelen we een product zoals deze is opgenomen in onze 
database.

Wanneer jouw naam, exact overeenkomt met de naam van ons referentieproduct, zal deze automatisch 
worden gekoppeld. Komt deze naam niet overeen? Dan zul je moeten zoeken naar het referentieproduct. 
Dat doe je door te klikken op de dropdown onder ’Referentieproduct’ naast het product wat je wilt vertalen. 
Heb jij het bijvoorbeeld over ’microfoon statief klein’ Dan zul je uiteindelijk moeten zoeken naar ’K&M 232’ 
Let op! Deze zoekmachine is spatie gevoelig. Het is daarom aan te raden zoekwoorden klein te houden. 
Zoek daarom bijvoorbeeld naar 232 wanneer KM 232 niet tot resultaat lijdt. 

Alsnog niet gevonden? Vink dan de optie ’Ik kan het product niet vinden’ aan onder ’Importeren?’ Jouw 
productomschrijving komt dan bij ons in een lijst te liggen en wij gaan het product vervolgens uploaden. 
Wanneer we hiermee klaar zijn biedt je automatisch het product aan en je ontvangt geen notificatie. Je 
ontvangt mail wanneer het ons niet precies duidelijk is welk product je wilt uploaden.

Zodra je een product hebt gekoppeld, is het van belang dat je de optie ’Ja’ selecteert onder ’Importeren?’ 
Doe je dat niet, dan wordt het product alsnog niet geïmporteerd.

Zo loop je alle producten langs die je wilt importeren. Wanneer je hiermee klaar bent, klik je op ’Verder met 
importeren’.
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Stap 10: Customizen

Indien je bij sommige producten een eigen afbeelding wilt uploaden, klik dan op ’Mijn producten’, 
zoek het betreffende product op in de lijst en klik daarna op het potloodje.

Om een foto toe te voegen, scroll naar beneden, klik op ’Bladeren’ en selecteer een afbeelding. 
Klik vervolgens op ’Opslaan’.
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Productaanbod onderhouden

Producten geïmporteerd?
Importeer dan een nieuwe export. Alle prijzen en aantallen zullen automatisch worden gewijzigd. 
Je hoeft alleen maar de nieuwe producten langs te lopen.

Producten die niet meer in de lijst staan, worden alsnog aangeboden. Producten waarbij de prijs of 
het aantal is gewijzigd naar ’0’, worden verwijderd. Wil je producten verwijderen? Klik dan op het 
prullenbakje naast het product onder ’Mijn producten’

Producten stuk voor stuk geüpload?
Dan zul je ze ook stuk voor stuk moeten wijzigen of verwijderen en nieuwe producten stuk voor 
stuk importeren.

Producten stuk voor stuk geupload maar wil je dat voortaan doen vanuit een export?
Dat is geen probleem maar voordat je een export importeert, verwijder eerst de producten die je 
niet meer aanbiedt uit het overzicht in ’mijn producten’.
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Sets

Klik op ’Mijn sets’

Op deze pagina kunnen sets worden beheerd. Wijzigen gaat via het potloodje, verwijderen via het 
kruisje of klik op ’Nieuwe set toevoegen’ om een nieuwe set aan te maken.
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De nieuwe set geef je een naam, een bruto verhuurprijs per dag exclusief BTW en een 
omschrijving. Klik vervolgens op ’Kies een category’ om producten te selecteren die in deze set 

zitten.

Selecteer de categorie om daarna producten te selecteren. Klik onderaan op ’Toevoegen’
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Nadat de producten zijn geselecteerd, kunnen de aantallen binnen de set worden gespecificeerd. 
Wanneer dit klaar is, klik op ’Opslaan’

De set wordt nu aangeboden onder de rubriek ’Sets’ en wordt vermeld in de productpagina van de 
producten die zich in deze set bevinden.
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Huurverzoek en betalingen

Wanneer je een huurverzoek hebt ontvangen, ontvang je daarover mail welke je zal 
doorverwijzen naar de pagina onder ’Mijn huurverzoeken’

Dit scherm biedt je een overzicht van alle huurverzoeken die je verzonden en ontvangen hebt. Klik 
op het pijltje, rechts van het huurverzoek om deze te openen.
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Zodra je het huurverzoek hebt geopend, krijg je een overzicht van belangrijke informatie en bovendien een 
aantal opties.

1. Wil je weten met wie je zaken doet? Klik dan op de bedrijfsnaam. Deze is blauw gemaakt.
2. Wil je het huurverzoek weigeren? Klik dan op ’Verzoek weigeren’ de huurder zal mail ontvangen dat hij het 

ergens anders moet proberen.
3. Wil je het huurverzoek accepteren? Geef de verhuurder een eventuele netto korting (in %) en klik op 

’Verzoek goedkeuren’.

Zodra het huurverzoek is geaccepteerd ontvangt de huurder een mail welke hem verwijst naar 
bovenstaande pagina. Hier krijgt hij de mogelijkheid om te betalen wat hij binnen 48 uur moet doen. Na 48 

uur is de ’direct betalen’ link niet meer aanwezig en zal hij het huurverzoek opnieuw in moeten dienen.

Als verhuurder ontvang je een mail van Mollie zodra het huurverzoek is betaald. Welk mailadres is 
afhankelijk wat je hebt ingesteld onder ’instellingen’ bij Mollie. Rent Around stuurt ook een mail.
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Door te klikken op ’Mijn financiën’, ontvang je een overzicht van alle transacties welke zijn voldaan 
via Rent Around. Een zelfde soort overzicht kun je opvragen bij Mollie. Deze gaat wat dieper in op 

de daadwerkelijke financiën.
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iDEAL / Mollie Integratie
Dit hoofdstuk gaat alleen over de integratie van iDEAL in het Rent Around account. Voor het 
opmaken van een iDEAL account verwijzen we graag naar het document Rent Around | iDEAL 
account aanmaken.pdf.

Het integreren van het iDEAL account doet Rent Around. Rent Around kan dit doen nadat de 
verhuurder Rent Around een seintje heeft gegeven via mail of app dat hij bovengenoemde .pdf 
heeft doorlopen. Zodra het iDEAL account is geïntegreerd ontvangt de verhuurder onderstaande 
mail.

Zodra het account volledig is geïntegreerd in je Rent Around account wordt de Mollie Live 
Key welke je nodig zult hebben als je het Mollie account voor andere sites wilt toepassen 
weergegeven onder ’Mijn profiel’

Alles omtrent het Mollie account (zoals uitbetalingen, terugboekingen etc.) regel je direct 
bij Mollie. Rent Around kan hierin niets voor je betekenen.

Let op! Mollie wachtwoord en username nooit 
wijzigen!
Waarom niet?

De wetgeving achter online betalingen wordt beheert door De Nederlandse Bank (DNB). DNB 
heeft bepaald dat een externe partij zoals Rent Around, slechts één uur lang de bevoegdheid mag 
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hebben om betalingen in ontvangst te nemen van haar gebruikers. Dit zou betekenen dat tussen 
het moment dat jij een huurverzoek accepteert en de huurder dit betaald, maximaal één uur mag 

zitten. 

Je zult begrijpen; dat is een onwerkbare situatie. Samen met Mollie hebben we besloten binnen 
Rent Around een tool te bouwen welke elke 59 minuten, namens de verhuurder, Rent Around 

permissie geeft om weer een uur lang betalingen in ontvangst te mogen nemen. Om dit te kunnen 
moeten we (geautomatiseerd) elke 59 minuten inloggen in jouw Mollie account. Op het moment 
dat jij je wachtwoord en/of username wijzigt, kunnen wij ons niet meer als jou inloggen en zal het 
niet meer werken. Wij maken het je niet onmogelijk om je inlog te wijzigen. Mocht je Rent Around 
om wat voor reden dan ook ooit de toegang willen weigeren tot jouw iDEAL account dan kan dat.

N.b. bovenstaande is opgenomen in de algemene voorwaarden van Rent Around. Zie hiervoor 
Artikel 6 ’Account’. DNB heeft aangegeven op termijn te willen overwegen dit uur uit te rekken tot 

maximaal 336 uur (14 dagen). Wij houden dit in de gaten voor je, mocht deze wijziging er zijn 
gekomen, zal je daar geen hinder aan ondervinden.
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Rentman koppeling

Inhoud van de koppeling

De koppeling tussen Rentman en Rent Around zorgt ervoor dat Rentman gebruikers de inhoud van een 
afgerekend huurverzoek kunnen ’uploaden’ naar Rentman. 

Wat er wordt verstuurd vanuit Rent Around naar Rentman
- KvK gegevens van huurder (Rentman vertaald dit naar bedrijfsnaam)
- Van - tot huurperiode
- Product ID’s
- Product aantallen
- Op Rent Around gecalculeerde prijs
- Status ’betaald’
- Transactienummer

Configuratie van de koppeling

Om de koppeling tussen Rent Around en Rentman goed te laten functioneren is het volgende van belang.

1. Voer in welke Rentman account van jou is.
Dit geef je aan onder ’Mijn profiel’. Scroll naar beneden en je zal onderstaande zien verschijnen
Voer in het tekstveld je accountnaam uit de URL. Stel dat de volledige URL https://account.rentman.nl is, dan 
voer je alleen ’account’ in. ’https://' en ’.rentman.nl’ voer je dus niet in.

2. Voer het ’Rentman API wachtwoord’ in. Zo vraag je die op:
Log in in Rentman > Klik op ’Administratorpanel’ in de dropdown onder jouw accountnaam > Klik op 
’Webshop / API > Kopieer het wachtwoord onder ’Credentials Rent Around’ en plak deze in Rent Around
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3. Zorg dat de Rentman ID’s zijn mee geïmporteerd. 

Wanneer je een export uit Rentman importeert in Rent Around, zal de optie ’Rentman ID’ moeten worden 
geselecteerd in de kolom die Rentman ’Materiaal_ID’ noemt. Dit is de laatste kolom uit de export van 
Rentman. 

Al een import gedaan? Voer de .csv nogmaals in, wijs de optie ’Rentman ID’ aan ’Materiaal_ID’ dit is de 
laatste kolom. Klik daarna op ’Verder met importeren’. Daarna klik je nog een keer op ’Verder met 
importeren’. Alle producten die al eens eerder zijn behandeld, hebben nu een Rentman ID.

Gebruik maken van de koppeling
Zodra het huurverzoek is betaald, krijgt deze de status ’Afgerond’. Wanneer je een afgerond huurverzoek 
opent (vanuit ’mijn huurverzoeken’) tref je het volgende aan:

Door te klikken op ’Stuur op naar Rentman’ en vervolgens op ’Ja, verstuur’, zal het huurverzoek verschijnen 
onder ’Projecten’ met het referentienummer als aanduiding.
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