
Versie 1

Aanvragen Postcode iDEAL

Om gebruik te kunnen maken van Postcode iDEAL dient u eerst een account aan te 
maken. Dit kunt u doen door in uw webshop via Webshop > Betaalmethodes > Postcode 
op de knop “Maak direct een account aan” te klikken of door de volgende URL te openen 
in uw browser:

https://account.postcode.nl/aanmelden/ideal/Shoppagina

Het aanvraagventer wat u dan te zien krijgt ziet er als volgt uit. Let u er alstublieft goed 
op dat de melding in de blauwe balk gelijk is aan de melding in de afbeelding hieronder.

Let op! De aanvraag voor Postcode iDEAL bestaat uit 2 onderdelen. Eerst maakt u 
een algemeen account aan bij Postcode en daarna voegt u iDEAL hieraan toe. De 
complete aanvraagprocedure zal ik u nu stap voor stap laten zien.

Deel 1: Postcode account

Klik op de knop “Gratis aanmelden” om de aanmeldprocedure te starten. U krijgt een 
pop-up-venter te zien waarin u uw e-mailadres en een wachtwoord voor uw Postcode-
account in kunt vullen. Zorg ervoor dat u een veilig wachtwoord kiest (dus geen 
'welkom123' o.i.d.), zodat onbevoegden niet in uw account kunnen komen.
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Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u op de knop “Registreer mij” klikken om dit 
deel van de aanvraag af te ronden. U ontvangt vervolgens een e-mail waarmee u uw e-
mailadres dient te valideren. U kunt de code uit de e-mail overnemen in het venster dat u
op onderstaande afbeelding ziet of u kunt in de e-mail op de knop “Profiel activeren” 
klikken.

Nadat u uw account hebt geactiveerd bent u direct ingelogd in uw nieuwe account. Het is
nu noodzaak om uw gegevens verder aan te vullen. In de eerste stap vult u uw 
persoonsgegevens in.
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Nadat u uw persoonsgegevens hebt ingevuld kunt u uw webshop URL toevoegen. Als het 
goed is heeft Postcode deze al voor u opgevraagd. Mocht de URL niet kloppen dan kunt u
deze verwijderen en de juiste URL toevoegen.
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De laatste stap is het kiezen van een contactpersoon binnen uw organisatie. Indien u dit 
zelf bent kunt kiezen voor de optie “Ik ben zelf de contactpersoon”. Dient iemand als 
contactpersoon opgegeven te worden dan kunt u dit doorgeven aan Postcode door de 
optie “Iemand anders, namelijk:” te kiezen en de gegevens van de betreffende persoon in
te vullen. Klik op “Voltooi registratie” om de aanvraag af te ronden.
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Deel 2: Postcode iDEAL

Het eerste deel van de aanvraag voor Postcode iDEAL is nu afgerond. U hebt nu een 
Postcode-account waarmee u gebruik kunt maken van de overige diensten die Postcode 
aanbiedt. Om gebruik te kunnen maken van Postcode iDEAL gaan we nu het tweede deel 
van de aanvraag doen. U start deze door op de knop “Vraag direct Postcode iDEAL aan 
voor uw account”.

Let op! U zult ook een e-mail van Postcode ontvangen met daarin een API key en 
secret. Deze gegevens heeft u voor Postcode iDEAL niet nodig.

Zodra u op de knop “Vraag direct Postcode iDEAL aan voor uw account” klikt krijgt u uw 
accountpagina te zien. Klik hier op de knop “Aanvraag starten”.
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Deel 2: Stap 1 – Reden

Het tweede deel van de aanvraag bestaat uit 9 stappen. In de eerste stap kunt u 
aangeven waarvoor u  deze iDEAL-account gaat gebruiken. Bijvoorbeeld “iDEAL-
betalingen in mijn webshop.”.

Bij de optie “Gaat u kopers e-mails sturen met daarin een link naar betaling?” kunt u 
kiezen voor “Nee”. Dit is toch een functie die u niet via Shoppagina zou kunnen 
gebruiken. Klik op “Opslaan” om naar de volgende stap te gaan.
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Deel 2: Stap 2/3 – Sites

Tijdens de stap “Sites” kunt u iDEAL activeren voor de door u gekozen website. Klik op het
schuifje naast “iDEAL activeren”. U krijgt dan een keuzelijstje te zien waarin u de 
handelsnaam kunt kiezen die u wilt gebruiken.

Deze handelsnaam wordt gebruikt voor de betalingsomschrijvingen die uw 
klanten zien. Klik op “Volgende” om naar stap 4 te gaan.
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Deel 2: Stap 4 - Personen

Tijdens de stap “Personen” dient u alle belanghebbenden binnen uw organisatie op te 
geven. Vul alle gegevens van de eerste persoon in en druk op “Opslaan”. Indien u 
meerdere personen wilt toevoegen kunt u dit nu doen. Bent u klaar? Dan klikt u op de 
knop “Volgende” om naar stap 5 te gaan.
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Deel 2: Stap 5 – Contract

Klik op de knop “Download het contract”. U krijgt een PDF-bestand te zien wat u dient te 
printen. Neem alles goed door en vul de gevraagde gegevens zorgvuldig in.

Let op! Indien uw organisatie bijvoorbeeld een VOF is dienen alle vennoten het 
contract te ondertekenen.

Nadat u het contract hebt ingevuld kunt u deze inscannen en uploaden. Als u het 
ingevulde contract hebt geüpload kunt u op de knop “Volgende” klikken om naar stap 6 
te gaan.
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Deel 2: Stap 6 – Documenten

In deze stap dient u het identiteitsbewijs van de tekenbevoegde te uploaden. Indien u dit 
zelf bent kunt u dus uw eigen identiteitsbewijs uploaden.

Let op! Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Indien u niet zo maar uw identiteitsbewijs wilt uploaden kunt u ook een aantal gegevens 
afschermen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/01/10/laatu
nietzomaarkopierenvoorkomfraudemeteenkopievanuw

identiteitsbewijs
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Deel 2: Stap 7 – Btw-nummer

Vul uw Btw-nummer in en klik op “Opslaan”. Klik daarna op “Volgende” om naar stap 8 te 
gaan.
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Deel 2: Stap 8 - Bankrekening

Om uw bankrekening (IBAN) te valideren dient u een klein bedrag over te maken naar 
Postcode. Bij uw overboeking dient u een unieke code (Betalingskenmerk) op te geven. 
Zorg ervoor dat u deze correct overneemt om vertraging van uw aanvraag te voorkomen.

Let op! De afbeelding hieronder is slechts een voorbeeld. U hebt een ander Betalingskenmerk
van Postcode ontvangen.

Nadat u de overboeking via internetbankieren hebt gedaan kunt u op de knop “Volgende”
klikken om naar de laatste stap van de aanvraag te gaan.

Deel 2: Stap 9 – Bevestigen

Controleer alle gegevens zorgvuldig. Bent u er zeker van dat alles klopt, klik dan het 
keuzevakje bij “De onderstaande gegevens zijn correct” aan en klik op de knop “Aanvraag 
bevestigen”. Uw aanvraag zal nu door Postcode in behandeling worden genomen. Zij 
zullen contact met u opnemen.
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iDEAL activeren in de webshop

Zodra u bericht hebt ontvangen van Postcode dat uw account is geactiveerd, kunt u deze 
instellen in de webshop. Hiervoor hebt u het zogenaamde “Merchant ID” nodig. Deze 
kunt u vinden door in te loggen in uw profiel op:

https://account.postcode.nl

Nadat u bent ingelogd klikt u op de knop “iDEAL” in het linker menu, onder “Uw 
diensten”. Zoals hieronder in de afbeelding aangegeven met een blauw kadertje.

Op deze pagina kunt u uw “Merchant ID” vinden. In het voorbeeld hieronder is dit 
“4740423416”. Uw merchant ID is uiteraard een ander nummer. Selecteer en kopieer uw 
merchant ID.

Log nu in uw Shoppagina-webshop in en ga in het menu naar Webshop > 
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Betaalmethodes > Postcode. Hier kunt u uw Merchant ID invullen en de 
transactieomschrijving.

Deze omschrijving krijgt de klant in de iDEAL-omgeving van zijn bank te zien. Deze 
omschrijving zal achter de tenaamstelling van Postcode worden getoond. Stel dat u 
“Inzake Shoppagina” als omschrijving invult, dan krijgt de klant dit, afhankelijk van de 
gekozen bank, als volgt te zien:
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