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Inleiding 
Bij Kom op tegen Kanker werken we samen met Payconiq Om de mogelijkheid aan kopers aan te 

bieden om cashloos te betalen. Dit kan via een QR-code die speciaal voor jouw plantjesteam door 

Payconiq aangemaakt werd.  

Dat geeft jou een makkelijk overzicht van alle betalingen. 

Wat 
Wil je graag de betalingen die gedaan werden via Payconiq voor jouw plantjesteam bekijken, dan kan 

dit via: 

- Je smartphone 

- Je tablet 

- Je pc 

Wanneer? 
Via de link die je via Payconiq in een e-mail ontving, kan je inloggen op hun website om zo de 

betalingen die gedaan werden via Payconiq voor jouw plantjesteam, te bekijken. Dit kan vanaf het 

moment dat de registratie voor jouw plantjesteam bij Payconiq in orde is en er natuurlijk ook een 

betaling via Payconiq gedaan werd.  

- je gebruikersnaam: het e-mailadres dat je aan ons doorgegeven hebt 

- je wachtwoord: kan je zelf kiezen 

 



Hoe … 

… kun je je registreren? 
Eerst en vooral moet je een account aanmaken en je registreren. Dat kun je in enkele eenvoudige 

stappen doen: 

- Surf naar https://portal.payconiq.com/login 

- je gebruikersnaam: het e-mailadres dat je aan ons doorgegeven hebt 

- je wachtwoord: kan je zelf instellen via de link die je ontving in de mail van Payconiq om de 

eerste keer in te loggen 

 

Na het inloggen heb je toegang tot deze functies: 

                    

 

… laat je kopers mobiel betalen? 
De koper cashloos laten betalen met Payconiq doe je met de QR-code die je van ons gekregen hebt 

op A5-postkaartjes. 

Via zijn/haar smartphone scant de koper de QR-code in van jouw plantjesteam die op het postkaartje 
staat. Je legt de payconiq kaartjes met de QR-code op een toegankelijke plaats voor de 
koper/betaler.  
De koper/betaler opent de Payconiq/Bancontact app op zijn/haar smartphone en scant de QR code 
van de afdeling in. 
 
Het bedrag van 8 euro voor de aankoop van 1 plantje reeds vervat in de code. De klant geeft zijn 
pincode in en de betaling wordt op het 
scherm bevestigd. Er is een vaste mededeling voorzien, die de unieke referentie is van de afdeling.  

Mobiel betalen is mogelijk als de betaler de app van Payconiq by Bancontact heeft of via de app van 

KBC, CBC en ING. Argenta werkt standaard met Payconiq. 

 

… kan ik de betalingen volgen? 
Jij kunt als teamverantwoordelijke de betalingen die via Payconiq gedaan werden nagaan door in te 
loggen met 
het gekoppelde e-mailadres in het Payconiq-portaal. 
Dat doe je door: 

- Surf naar https://portal.payconiq.com/login 



- je gebruikersnaam: het e-mailadres dat je aan ons doorgegeven hebt 

- je wachtwoord: het actienummer van jouw team 

- kijk bij Transacties en/of Totalen 

… kan ik de totalen van mijn team exporteren? 
- Surf naar https://portal.payconiq.com/login 

- je gebruikersnaam: het e-mailadres dat je aan ons doorgegeven hebt 

- je wachtwoord: het actienummer van jouw team 

- Klik op Transacties 

 
- Klik vervolgens rechtsboven op exporteren 

 
- Daarna krijg je een overzicht zoals onderstaand scherm. kan je data en uren invullen van 

wanneer tot wanneer je een overzicht wenst, kies de optie ‘CSV’ en klik op bevestig. Een CVS 

is een soort excel-bestand. 

 



- De transacties worden nu gedownload. Als je het CSV bestand wil omzetten in tabelvorm, 
dan doe je het volgende: 

o Open het bestand 
o Kies vervolgens ‘gescheiden’ (afbeelding 1) 

o En dan door puntkomma en komma (afbeelding 2) 

o En bij stap 3 neem je ‘Standaard’ 

     
 

 

Hoelang duurt het voor de betaling op in jouw payconiqportaal 

zichtbaar is? 
De betaling wordt uitgevoerd volgens de regels van de Europese bankoverschrijving. Dat betekent 

tussen zelfde bank onmiddellijk. Naar een andere bank een werkdag na de werkdag waarop de 

betaling gebeurde. 


