
(s)teun: geld inzamelen met jouw mobiele telefoon? 
 

(s)teunacties kunnen nog prima uit de voeten met contant geld. Toch kan het raadzaam zijn 

om ook een digitale vorm van betalen aan te kunnen bieden gezien de snelle ontwikkelingen 

op dit gebied en voor het geval donateurs geen contant geld bij zich mochten hebben.   

 

(s)teun heeft 2 eenvoudige mobiele betaal apps uitgelicht die gebruikt kunnen worden voor 

het digitaal innen van de open gekraste bedragen van uw (s)teunactie:     

 

Tikkie 
 

 

 

 

 

 

Met Tikkie verstuur je betaalverzoeken via WhatsApp, Messenger, SMS of een andere 

berichtendienst. De collectant moet de Tikkie app op zijn/haar mobiele telefoon hebben 

gedownload (gratis) en geactiveerd (dus daarmee gekoppeld aan zijn/haar bankrekening). 

De donateur hoeft de Tikkie app niet te hebben.  

 

De donateur krast een bedrag open in het (s)teunboekje. De collectant vraagt de donateur 

om zijn mobiele nummer. Je maakt een Tikkie aan met het te betalen bedrag en verstuurt 

deze naar de donateur. De donateur klikt vervolgens op de link in het bericht en betaalt.  

 

Raadzaam is om er bij te blijven totdat de donateur daadwerkelijk heeft betaald om er zeker 

van de zijn dat de betaling wordt gedaan.  

 

Kosten: voor particulieren geen kosten  

 

Voor meer informatie: www.tikkie.me    

 

Payconiq 
 

 

 

 

Payconiq is een gratis app die haar gebruikers in staat stelt om eenvoudig te betalen middels 

het scannen van een QR code. Voorwaarde is dat de donateur de Payconiq app op zijn/haar 

mobiele telefoon heeft gedownload en heeft geactiveerd (dit is snel ter plekke te doen indien 

de donateur de Payconiq app nog niet heeft geïnstalleerd).  

 

Collecterende organisaties of groepen kunnen bij Payconiq gratis QR stickers aanvragen en 

deze óf plakken op de (s)teunboekjes, óf bij zich dragen. De donateur hoeft dan alleen de 

QR code te scannen met zijn/haar Payconiq App en het open gekraste bedrag in te vullen. 

De betaling is dan gedaan.  

 

Kosten: €0,06 per transactie. 

 

Voor meer informatie: www.payconiq.nl / www.payconiq.be  

https://www.gratissoftware.nu/app/whatsapp.php
https://www.gratissoftware.nu/downloaden/facebook-messenger.php

