
Tikkie als betaalmiddel voor de verkoop van Een handvol koren – hoe werkt dat? 

 

• Download de Tikkie app op uw mobiele telefoon. 

• Maak zelf een Tikkie aan (let op: deze is 12 dagen geldig), of maak een betaalverzoek binnen 

uw bankomgeving aan (deze is 30 dagen geldig). 

• Ga naar de site https://nl.qr-code-generator.com/ en maak met de Tikkielink of met de 

betaalverzoeklink een QR-code plaatje aan. 

• Deel de QR-code en de link met de andere verkopers. Zorg ervoor dat iedereen de QR-code 

op zijn/haar telefoon heeft staan. U kunt er ook voor kiezen om de QR-code te printen. 

• Vertel kopers dat zij ook via de Tikkielink of QR-code kunnen betalen. 

• Zorg er wel voor dat bij de verkoop van het boekje ook gelijk wordt betaald. 

• Dat kan door de link te appen naar de koper. Of door hem/haar de QR-code met zijn/haar 

bankieren app of camera te laten scannen. Er kan dan direct betaald worden. 

• Het geld komt rechtstreeks bij de commissie binnen. 

• Het overgemaakte geld voor de dagboekjes kan via de commissie naar de GZB overgemaakt 

worden. 

• Houd tijdens de verkoop wel bij hoeveel mensen én voor de zekerheid ook wie er met Tikkie 

heeft betaald. Dit voor het geval Tikkie betalingen toch niet goed zijn verwerkt. 

 

Mocht het niet lukken om zelf een Tikkielink of QR-code aan te maken dan kunt u dit bij de GZB 

aanvragen.  

• De GZB maakt een Tikkielink en QR-code voor de commissie aan, met vermelding van de 

plaats van de commissie. 

• Deze link en QR-code kan de commissie delen met de kopers. 

• Let op: het geld komt dan rechtstreeks bij de GZB binnen. 

• Het aantal mensen à € 13,95 kan van de openstaande factuur worden afgetrokken die u aan 

de GZB moet betalen. Stuur bij de betaling s.v.p. een e-mail aan ehk@gzb.nl met daarin het 

aantal mensen dat u heeft verrekend. 

• De GZB trekt dit geld af van de inkoopfactuur van de dagboekjes of stuurt tzt een creditnota.  

 

Veel succes met de verkoop! 
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