
 
 

 

           

        

 

   

 

           

        

 
 

iDeal betalingen voor Survivalrun Bond 
Nederland 

Vanaf 15 september 2017 biedt de SBN naast de Incasso functionaliteit, ook iDeal betalingen aan in het 

inschrijfsysteem voor de Survivalrun wedstrijden (in UVP). De iDeal betalingen hebben als voordeel dat er een 

onherroepelijke betaling plaatsvindt waarbij geen bedragen worden achtergehouden voor de duur van 2 

maanden maar er geldt wel een tarief per iDeal transactie voor de aangesloten wedstrijdorganisaties. 

Werking 

Momenteel kan bij het aanmaken van een wedstrijd in UVP worden gekozen voor het incasseren via 

Doorbetalers. Indien de wedstrijdorganisatie een iDeal contract afsluit met Doorbetalers, kan er voortaan per 

wedstrijd een keuze worden gemaakt tussen Incasso en iDeal. Zodra een deelnemer zich inschrijft, zal na het 

ingeven van de inschrijfdetails een doorverwijzing plaatsvinden naar de iDeal pagina van Doorbetalers. Daar 

kan de deelnemer betalen en wordt weer terug gestuurd naar het inschrijfformulier. Wanneer de betaling 

gelukt is, is de inschrijving rond. Wanneer de betaling mislukt is, kan de inschrijving niet worden voltooid, 

totdat er wel een gelukte betaling gedaan is. Alle betalingen gedaan voor het einde van de donderdag, worden 

op vrijdag direct geheel doorbetaald, verminderd met de transactiekosten. 

Kosten 

Voor de iDeal functionaliteit is een mantelovereenkomst afgesproken met de SBN voor de duur van 2 jaar. In 

die overeenkomst is afgesproken de SBN en de wedstrijdorganisatie de transactiekosten delen. De kosten die 

de wedstrijdorganisatie moet dekken zijn 31 cent per transactie en de SBN dekt 19 cent. Wanneer blijkt dat na 

2 jaar voldoende transacties per jaar worden uitgevoerd, zal het bedrag per transactie waarschijnlijk 

goedkoper worden. De 31 cent per transactie worden bij de wedstrijdorganisatie direct ingehouden op de 

uitbetalingen, de overige kosten worden naderhand met de SBN  verrekend. 

Aansluiting 

Voor wedstrijdorganisaties die al een Incassocontract hebben, is de aansluiting vrij eenvoudig. De meeste 

gegevens zijn al ingeleverd, maar deze extra gegevens moeten worden opgegeven en zijn er extra zaken nodig: 

 NAW gegevens van minimaal 1 bestuurder (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Mobiele telefoon en 

specifiek email adres), 

 Bij wijzigingen van de bestuurders moet naast deze gegevens ook opnieuw  een identiteitsbewijs 

worden overlegd, 

 Er moet een iDeal contract worden ondertekend, 

 Op de website van de wedstrijdorganisatie moet een KvK nummer en (indien mogelijk) een BTW 

nummer worden gepubliceerd. Dit is een eis van de Nederlandse Betaal Vereniging. 

Interesse? 

U kunt vragen stellen of worden aangesloten door een verzoek hiertoe te sturen naar info@doorbetalers.nl. 

De rest van het proces zullen wij dan faciliteren. 
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