Betalen met iDEAL QR
Wat is iDEAL QR?

iDEAL QR is snel en gemakkelijk betalen met iDEAL vanaf scherm of drukwerk
door met een smartphone of tablet een iDEAL QR-code te scannen.
De QR-code is herkenbaar aan het iDEAL-logo in het midden.

Scannen met de mobiel bankieren app

U scant een iDEAL QR-code met de mobiel bankieren app van uw bank. Met de apps van
Knab en Rabobank kan dat al. Andere banken gaan dit ook in hun app mogelijk maken.
Op www.ideal.nl/consumenten/ideal-qr-code checkt u of uw bank al zo ver is.
Kunt u nog niet via uw bank app een iDEAL QR-code scannen, dan maakt u gebruik
van de iDEAL app. Deze gratis app downloadt u door te zoeken op ‘iDEAL’ in de App
Store van Apple of in de Google Play Store. U herkent de app aan het iDEAL-logo.

Scan de QR-code, doe een testbetaling
van € 0,01 en ervaar hoe snel het werkt!

Wat zijn de voordelen?
• U betaalt veilig via uw mobiel bankieren app met uw mobiele pincode. Dat is snel en
gemakkelijk.
• U kunt in (fysieke) situaties betalen zonder dat u contant geld of een pinpas op zak heeft.
• U betaalt met een iDEAL QR-code altijd aan het juiste rekeningnummer.
• U ontvangt direct een betalingsbevestiging en ziet de betaling meteen terug op uw
rekeningoverzicht.

www.ideal.nl

Betalen met iDEAL QR
Hoe werkt het?
Scan de QR-code met de mobiel

Via de mobielbankieren app doorloopt

1 bankieren app of de iDEAL-app.

BETAALINFORMATIE

3 u de bekende stappen.

123

123

BANK

€ 0,01

Naam

NL99 BANK 0123 4567 89

ONTVANGER
Test iDEAL QR
VOORKEURSBANK
Bank

BETALEN

123

VAN REKENING

BEDRAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

€ 0,01
BEVESTIGEN

Op het scherm verschijnen

✔
BETALING IS
VERWERKT

Online betalen
via uw eigen bank

Uw betaling
is voltooid
Bedankt voor
uw bestelling

De betaling
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Bekijk op www.ideal.nl/demo hoe de mobiel bankieren schermen van uw bank
eruit zien.

Waar kan ik met iDEAL QR betalen?

Een iDEAL QR-code herkent u aan het iDEAL-logo in het midden van de QR-code.
Als u zo’n QR-code ziet, kunt u met iDEAL QR betalen. Een iDEAL QR-code kunt
u bijvoorbeeld tegenkomen op facturen, op kassabonnen, op (abri)posters, op een
beeldscherm van een winkelzuil of een TV en natuurlijk bij webwinkels en andere
online organisaties.
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