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UW STRIPE ACCOUNT INSTELLEN 

Aan de slag 

Hoe meld ik mij aan voor Stripe? 

Volg de link vanuit uw PAREX account (profielpagina) en u wordt doorgestuurd naar de STRIPE account 

set up pagina. 

 

  

Wat is de procedure en hoe lang duurt het? 

Bij de meeste aanmeldingen is het goedkeuringsproces van het account vrijwel onmiddellijk en kunt u 

meteen betalingen accepteren. Als Stripe meer informatie nodig heeft over uw bedrijf of een langere 

wachttijd verwacht bij het goedkeuren van uw account, zullen zij contact met u opnemen. Bedrijven 
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op de Restricted Business lijst ervaren vaak langere verwerkingstermijnen. Als u een bedrijf hebt dat 

problemen ondervindt bij het accepteren van online betalingen, raden wij u aan de documentatie 

van Stripe's Restricted Business door te nemen. Als u niet zeker weet of uw bedrijf in de hier genoemde 

categorieën valt, neem dan contact op met Stripe Support.  

  

Welke informatie en documentatie heb ik nodig om me aan te melden bij Stripe? 

Om een account aan te maken heeft u een e-mailadres en een wachtwoord nodig. Om uw account 

te activeren, heeft Stripe gegevens nodig over uw bedrijf en over uzelf. Veel voorkomende 

opvolgingsvereisten zijn foto-identificatiedocumenten en adresverificatie. Een volledige lijst met 

vereisten vindt u hier. 

Tip: Zorg ervoor dat u de website heeft toegevoegd die hoort bij de producten en diensten waarvoor u 

Stripe gebruikt.  

 

 

Werkt Stripe met mijn fiscale software? Met welke andere software werkt Stripe? 

Stripe heeft een rijk aanbod van third-party integraties met honderden tools voor e-mail alerts, 

verzendingen, belastingen en meer. U kunt Stripe-integraties hier verkennen.  

  

Wat moet ik doen als ik problemen heb met aanmelden bij Stripe? 

Neem contact op met uw PAREX Customer Support team op info@Parex.nl. Zij zullen u door het proces 

heen helpen en waar nodig contact opnemen met Stripe.   

 

 

 

Waarom is mijn account afgewezen? 

Aangezien Stripe financiële diensten aanbiedt, zijn er een aantal beperkingen waar zij zich aan moeten 

houden. Stripe heeft deze uiteengezet in hun Services Agreement, die ze zo leesbaar mogelijk hebben 

gemaakt. U kunt er hier meer details over lezen. 

  

Wanneer moet ik contact opnemen met Stripe en wanneer met PAREX? 

Voor de meeste vragen kunt u terecht bij PAREX Customer Support. U kunt contact opnemen met 

Stripe over transactie gerelateerde vragen zoals: 

• Vragen over een specifieke rekening, terugbetaling, uitbetaling of geschil 

• Accountgerelateerde problemen, inclusief accountvergrendeling 

• De werking en de instellingen van het Stripe Dashboard 

 

  

https://stripe.com/restricted-businesses
http://support.stripe.com/
https://stripe.com/docs/account#activation
https://stripe.com/docs/connect/required-verification-information
https://stripe.com/partners/apps-and-extensions?utm_campaign=comarketing&utm_source=scaled&utm_customer-faqs
https://stripe.com/legal
https://stripe.com/blog/why-some-businesses-arent-allowed
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Hoe contacteer ik Stripe? 

Neem contact op met het support team van Stripe via uw Stripe Dashboard. Stripe kan het snelst 

reageren als u de volgende richtlijnen gebruikt: 

• Log eerst in bij Stripe en dien dan hier een aanvraag in. Door in te loggen weet Stripe over 

welke account u een aanvraag indient. Het laat Stripe ook zien dat u een geverifieerde 

gebruiker bent van dat account. 

• Voeg identificatiegegevens toe om ons te helpen uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. 

Als uw vraag betrekking heeft op een specifieke kaart, vermeld dan zoveel mogelijk informatie 

over de kaart, zoals de vervaldatum, de laatste vier cijfers van het kaartnummer en het 

kaartmerk. Deel of stuur echter nooit een volledig kaart of CVC nummer. Wij raden u wel aan 

relevante identificatiegegevens op te sturen, zoals: 

o Naam Klant: Johnny Voorbeeld 

o Email Klant: johnny@voorbeeld.com 

o Andere relevante Stripe identificatiegegevens: 

▪ Kosten beginnende met ch_*** of py_*** 

▪ Overboekingen beginnende met tr_*** 

Uw Stripe account beheren  

  

Waar vind ik meer informatie over het Stripe Dashboard?  

U vindt hier meer informatie over het Stripe Dashboard. 

  

Ik kan niet inloggen vanwege 2FA/paswoord problemen. 

U kunt het paswoord van uw Stripe account hier resetten. 

U kunt hier en hier een probleem oplossen met de tweestapsverificatie. 

  

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer bijwerken? 

De bankrekening in uw Stripe account wordt gebruikt door Stripe om uitbetalingen naar u te sturen. U 

kunt uw bankrekening op Stripe hier bijwerken. 

 

 

Hoe verander ik mijn bedrijfsgegevens? 

U kunt uw bedrijfsgegevens aanpassen in uw Stripe Dashboard onder Business Settings. 

  

mailto:johnny@voorbeeld.com
https://support.stripe.com/topics/dashboard
https://dashboard.stripe.com/reset
https://support.stripe.com/questions/cannot-complete-two-step-authentication-step-while-signing-into-stripe
https://support.stripe.com/questions/sign-in-to-your-stripe-account-without-a-two-step-authentication-device-or-backup-code
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
https://dashboard.stripe.com/account
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Hoe verander ik de eigenaar van een Stripe account? 

Er zijn een aantal manieren waarop de huidige eigenaar van een Stripe account het eigendom kan 

overdragen aan iemand anders.  

• Account eigendom overdragen aan een bestaande beheerder. 

• Account eigendom overdragen aan een huidige gebruiker op hetzelfde account die geen 

beheerdersrechten heeft. 

• Eigendom overdragen aan een persoon die nog geen toegang heeft tot het Stripe account. 

Stripe Betalingen  

  

Wat kost het gebruik van Stripe? Zijn er verborgen kosten? 

Stripe brengt administratiekosten in rekening voor elke geslaagde betaling. Dit kan per land verschillen. 

U kunt hier meer te weten komen over de prijzen. 

  

Hoe ontvang ik mijn eerste betaling? 

Uw eerste uitbetaling is meestal beschikbaar binnen zeven dagen nadat u uw bankrekening hebt 

toegevoegd en uw eerste succesvolle betaling op Stripe hebt ontvangen. Deze wachttijd kan oplopen 

tot 14 dagen voor bedrijven in bepaalde sectoren, en tot 30 dagen voor bepaalde landen. Dankzij 

deze vertraging kan Stripe enkele van de risico's beperken die verbonden zijn aan het aanbieden van 

kredietdiensten. U vindt hier een volledige lijst met uitbetalingsschema's per land en sector.  

 

Uw geschatte uitbetalingsdatum vindt u op de pagina Saldo's van het Dashboard. 

  

Welke betalingsvormen worden ondersteund? 

Met Stripe kunt u een grote verscheidenheid aan betaalsoorten accepteren. PAREX's integratie met 

Stripe ondersteunt betalingstypen zoals iDeal, creditcard, bankoverschrijving, Google Pay, Apple Pay 

en nog veel meer. Lees Stripe's Guide to Payment Methods voor meer informatie over 

betaalmethoden. 

  

Welke landen en valuta worden ondersteund? 

Met Stripe kunt u betalingen accepteren uit meer dan 185 landen en meer dan 135 valuta. Een lijst met 

landen die ondersteund worden door PAREX's samenwerking met Stripe vindt u hier.  

  

https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-administrator
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-user-without-administrator-permissions
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-user-without-administrator-permissions
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-individual-who-doesnt-yet-have-access-to-the-account
https://stripe.com/pricing
https://stripe.com/docs/payouts#standard-payout-timing
https://stripe.com/payments/payment-methods-guide?utm_campaign=comarketing&utm_source=scaled&utm_medium=customer-faqs
https://stripe.com/partners/%5bpartner-slug%5d
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Wat zien mijn klanten op hun creditcard- of bankafschrift? Kan ik mijn afschriftbeschrijving instellen? 

U kunt een standaard afschriftbeschrijving of een verkorte beschrijving (prefix) instellen in het Stripe 

Dashboard. Deze tekst verschijnt dan op alle afschriften van klanten voor kosten of betalingen. U kunt 

hier ook meer te weten komen over afschriftbeschrijvingen. 

  

Hoe verstrek ik een terugbetaling? 

Stripe biedt u de mogelijkheid om de betaling van een klant volledig of gedeeltelijk terug te betalen. 

Lees hier hoe u een terugbetaling uitvoert vanuit uw Stripe Dashboard, hoe lang het kan duren voordat 

terugbetalingen uw klanten bereiken, wat u moet doen als een terugbetaling niet wordt ontvangen 

zoals verwacht en meer. 

  

Wat is een reserve en waarom heb ik die? 

Gereserveerde gelden worden gebruikt om negatieve saldi als gevolg van geschillen en 

terugbetalingen te voorkomen. De meeste reserves die Stripe plaatst zijn tijdelijk. Er zijn een aantal 

redenen waarom Stripe een reserve kan plaatsen op een account. U kunt hier lezen over enkele van 

de meest voorkomende redenen. 

  

Hoe zie ik mijn rapportage? 

Stripe biedt veel verschillende rapporten in het Stripe Dashboard. U kunt hier meer te weten komen. 

  

Stripe Uitbetalingen 

  

Hoe lang duurt het om betaald te worden? 

U ontvangt de eerste uitbetaling meestal 7 dagen nadat de eerste succesvolle betaling is ontvangen.  

Voor de tweede en daaropvolgende uitbetalingen hangt de standaard uitbetalingstermijn af van het 

land waar u zich heeft aangemeld (bijvoorbeeld: bedrijven in de VS worden uitbetaald d.m.v. een 2-

dagelijks uitbetalingsschema).  

U kunt ook een specifiek uitbetalingsschema instellen op de uitbetalingsinstellingen pagina van uw 

Stripe Dashboard. (Standaard staat u op een dagelijks uitbetalingsschema).  

Stripe biedt aanvullende documentatie om problemen op te lossen bij vertraagde of ontbrekende 

uitbetalingen. 

  

https://dashboard.stripe.com/account
https://dashboard.stripe.com/account
https://stripe.com/docs/statement-descriptors
https://support.stripe.com/topics/refunds
https://support.stripe.com/questions/stripe-reserving-funds
https://stripe.com/docs/reports/financial-reports
https://support.stripe.com/questions/waiting-period-for-first-payout-on-stripe
https://stripe.com/docs/payouts#standard-payout-timing
https://stripe.com/docs/payouts#standard-payout-timing
https://dashboard.stripe.com/account/payouts
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
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Waarom duurt mijn eerste uitbetaling langer? 

De eerste uitbetaling voor elk nieuw Stripe account vindt plaats zeven dagen nadat de eerste 

succesvolle betaling is ontvangen. Van deze eerste uitbetalingstermijn kan niet worden afgeweken. 

Alle wijzigingen die u gedurende deze periode aanbrengt aan uw uitbetalingstermijn of 

uitbetalingsmethode worden van kracht na deze initiële periode. Dankzij deze vertraging kan Stripe 

een deel van het risico beperken dat verbonden is aan het leveren van kredietdiensten. Meer 

informatie over uitbetalingsschema's vindt u hier.  

 

  

Waarom is mijn uitbetaling vertraagd?  

Problemen met accountverificatie zijn de meest voorkomende oorzaken van een vertraagde of 

uitgestelde uitbetaling. Als uw uitbetalingen zijn gepauzeerd of vertraagd, stuurt Stripe u een e-mail met 

het verzoek verdere actie te ondernemen. U kunt ook naar de notificaties in uw Stripe Dashboard gaan 

om te zien welke actie vereist is. 

 

Enkele veel voorkomende verificatievereisten zijn:  

• Website URL 

• BTW nummer 

• Identificatie 

• Adres 

• Bankrekening 

U kunt hier ook meer te weten komen over andere redenen waarom uw uitbetaling vertraging kan 

oplopen. 

 

Waarom heb ik een negatief uitbetalingssaldo? 

Uw beschikbare Stripe-saldo kan negatief worden als de kosten van terugbetalingen of geschillen 

groter zijn dan het bestaande saldo. Lees hier hoe u een negatief saldo kunt oplossen. 

  

Mijn bank heeft een uitbetaling teruggestuurd. Wat gebeurt er nu? 

Als uw bank een uitbetaling weigert, kan het enkele dagen duren voordat deze weer bij Stripe 

aankomt. Neem contact op met Stripe Support om de status van de uitbetaling te bevestigen. 

Als de bankrekening gekoppeld aan uw Stripe-account onjuist of gesloten is, werk dan uw 

bankgegevens bij om toekomstige problemen te voorkomen. 

  

https://support.stripe.com/questions/waiting-period-for-first-payout-on-stripe
https://stripe.com/docs/checklist/website
https://support.stripe.com/questions/cannot-verify-tax-id-number-tin
https://support.stripe.com/questions/troubleshooting-id-upload-for-identity-verification
https://support.stripe.com/questions/verifying-your-business-address
https://support.stripe.com/questions/bank-account-ownership-verification
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
https://support.stripe.com/questions/negative-balances-in-stripe-handling-by-country
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
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Ik heb per ongeluk een uitbetaling naar de verkeerde bank gestuurd. Hoe corrigeer ik dit? 

Als in uw Stripe-account verkeerde bankgegevens zijn toegevoegd, zijn uw uitbetalingen naar die 

bankrekening verzonden. Als die bankrekening niet bestaat, zullen de uitbetalingen worden 

teruggestort op uw Stripe account. Als uw tegoeden na vijf werkdagen nog niet zijn bijgeschreven op 

uw Stripe saldo, neem dan contact op met Stripe Support.  

  

Wat is “Instant Payouts”? 

Met "Instant Payouts" kan een bedrijf binnen enkele minuten zijn uitstaande saldo op zijn bankrekening 

laten storten. Het is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, ook 's nachts, in het weekend en 

op feestdagen. 

  

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor Instant Payouts?  

Instant Payouts is beschikbaar voor Stripe-gebruikers in SG, US, CA en UK. Nieuwe gebruikers van Stripe 

hebben geen toegang tot Instant Payouts totdat er voldoende betalingsgeschiedenis is opgebouwd 

op het Stripe platform. 

U kunt controleren of u in aanmerking komt (en toegang aanvragen) via het Dashboard hier. 

  

Wat is een geschikte bankrekening voor Instant Payout?  

U kunt hier zien welke banken Instant Payouts ondersteunen.  

  

Wat zijn de kosten voor Instant Payouts? 

Een overzicht van de Stripe kosten vindt u hier. 

Stripe Links 

Voor informatie over prijzen en kosten: 

https://stripe.com/pricing 

Bibliotheek met hulpmiddelen over onderwerpen als Account Aanmaken, Betalingen Ontvangen, Aan 

De Slag en nog veel meer: 

https://support.stripe.com/questions/getting-started-with-stripe-create-or-connect-an-account 
 

http://support.stripe.com/
https://dashboard.stripe.com/payouts/instant_payouts_eligibility
https://stripe.com/docs/payouts/instant-payouts-banks
https://stripe.com/pricing
https://stripe.com/pricing
https://support.stripe.com/questions/getting-started-with-stripe-create-or-connect-an-account


 

                                                                                               

 


