
computer

PayPal: Account
aanmaken
Paypal is een betalingsdienst waarmee je online aankopen
kan doen door je kaarten te koppelen aan PayPal.

Let wel op: het wachtwoord moet
minimaal 8 tekens bevatten en het
moet bestaan uit hoofdletters en
kleine letters, minstens 1 cijfer en
minstens 1 speciaal teken (bv. !).

Account aanmaken op PayPal

1. Surf naar www.paypal.com/be en klik
rechts bovenaan op 'Aanmelden'.
2. Kies het type rekening dat je wilt
openen. Je hebt de keuze uit een privé-
en een zakelijke rekening. 
3. Klik op 'Doorgaan'.
4. Geef je telefoonnummer in. Dit is voor
extra beveiliging.
5. Geef je landcode in. Voor België is dat
+32.
6. Daarnaast geef je je mobiel nummer in. 
7. Klik op 'Volgende'.
8. Er wordt direct een zescijferige code
per sms naar het opgegeven nummer
gestuurd.
9. Vul deze code in. Na 10 minuten is de
code ongeldig. Kreeg je geen code
opgestuurd? Klik dan op ‘Code opnieuw
versturen’.
10. Vul je e-mailadres, voor- en
achternaam in.
11. Klik in het veld ‘Wachtwoord maken’
en geef een gekozen wachtwoord in. 

tablet smartphone

Eentje voor de optie om aanbiedingen
en promoties van PayPal te
ontvangen. Wil je dat niet? Klik dan op
het vinkje om de optie uit te zetten.
Eentje om te bevestigen dat je de
Gebruikersovereenkomst en
Privacyverklaring van PayPal hebt
gelezen en dat je ermee instemt en
meerderjarig bent. Dit is verplicht om
een account te kunnen aanmaken.

12. Klik op 'Volgende'.
13. Vul de gevraagde gegevens in.
14. Onderaan kan je twee vinkjes
aanduiden.

15. Klik op 'Akkoord en rekening openen'.
16. PayPal stuurt je nu een e-mail ter
bevestiging. Via deze e-mail moet je je
eigen e-mailadres bevestigen om je
PayPal-account te activeren. 
17. Klik in de e-mail op de knop ‘Bevestig
uw e-mailadres’.
18. Een pagina wordt geopend. Daar zie je
je opgegeven e-mailadres.
19. Vul je wachtwoord in.
20. Klik op 'Mijn e-mailadres bevestigen'.

http://www.paypal.com/be

