
Kopie aanvraagformulier betaalmodule webshop 

Wanneer het studentbedrijf online producten wilt verkopen, is een koppeling met een Payment Service Proviser (PSP) van 

belang. Stichting Jonge Honden heeft een contract afgesloten met Mollie payments. Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling 

dat studenten zelf een koppeling aanvragen, maar dit proces laten verlopen via stichting Jonge Honden. Koppelingen met 

andere PSP’s worden niet ondersteund. Het aanvragen van een betaalkoppeling bij Mollie payments moet gedaan worden 

via de website van de stichting, https://stichtingjongehonden.nl/aanvragen-webshop-betaalkoppeling/.  

De kosten bedragen E 12,50 voor de aanvraag van een koppeling en E 0,29 per transactie. Alleen IDEAL betalingen worden 

als betaalmethode aangeboden. 

Vul hieronder de gegevens in en ga akkoord met de voorwaarden. Van belang is dat de begeleidend docent ook tekent. 

Bewaar dit formulier in je eigen administratie. Stichting Jonge Honden kan dit formulier opvragen. Je docent ontvangt een 

kopie van de aanvraag. 

Naam onderwijsinstelling : 

Unieke code std bedrijf : 

Bankrekeningnummer : 

URL website : 

e-mailadres contactpersoon : 

Telefoonnummer : 

e-mail adres begeleider : 

naam begeleider : 

Korte omschrijving van  

het aangeboden product : 

⃝ Ik ben ervan op de hoogte dat de website geheel klaar moet zijn, voordat ik een betaalkoppeling aanvraag. 

Molliepayments controleert de website op volledigheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Indien een 

site niet volledig gevuld is met informatie, wordt de betaalkoppeling door Mollie Payments geweigerd. Bij een 

afkeuring door mollie worden opnieuw de aansluitkosten in rekening gebracht. 

⃝ Ik ben ervan op de hoogte dat ik zelf de URL van de webshop aanvraag en deze aan het einde van het project 

weer opzeg. Eventuele incassokosten die ontstaan door het niet opzeggen van de URL kunnen niet doorbelast 

worden naar stichting Jonge Honden. 

⃝ Ik ben ervan op de hoogte dat alle content op de site (tekst, foto, plaatjes e.d.), eigen en uniek materiaal moet 

zijn. De stichting is niet verantwoordelijk voor het overtreden van het  auteursrecht. Zie voor meer informatie 

bijvoorbeeld: https://www.charlotteslaw.nl/ 

⃝ Ik ben ervan op de hoogte dat er geen telefonisch support mogelijk is voor technische ondersteuning met 

betrekking tot de koppeling van de betaal key aan de webshop. Instructiedocumenten zijn beschikbaar via de 

website van mollie.com 

_______  __________________________ ________________________________________ 

Datum Naam en handtekening student naam en handtekening begeleider van de school 

https://stichtingjongehonden.nl/aanvragen-webshop-betaalkoppeling/
https://www.charlotteslaw.nl/

