Beste,
Omdat in deze tijden het onmogelijk is om fysiek af te spreken, zullen jullie ook via een online
systeem moeten betalen voordat de sessie of opleiding effectief plaats vindt. Hieronder vind je
duidelijke instructies over hoe je deze betaling best kan uitoveren.
Als het niet duidelijk zou zijn, aarzel niet om even contact op te nemen met ons onthaal op:
03/218.78.17. Als je dit nummer belt, word je doorgeschakeld naar een medewerker die van thuis
werkt.

Wat heb je nodig
Bankkaart + kaartlezer + smartphone

Installen van de app

Te volgen stappen

1. (tenzij je de app al hebt)
Je installeert de app van payconiq op
je smartphone (als je die nog niet
hebt). Deze zit er zo uit:

2. Doe de app open en selecteer
“winkels”

Mogelijkheid tot selecteren van “ winkels” activeren

3. (als je dit al hebt geactiveert, ga dan
naar stap 5)
Men zal men vragen om je
bankrekening te koppelen, zodra je
op “winkels” klikt.
4. De app zal jouw identiteit
controlleren, dus jij zal gegevens
moeten invoeren
• Je vult geboortedatum,
nationaliteit en adres in

•

Je selecteert jouw bank (en
vanaf dan heb je de kaartlezer
nodig)
i. Je vult de gegevens in (met
behulp van jouw
kaartlezer) en volgt de
instructies van de
kaartlezer
ii. Je ondertekent (met
behulp van jouw
kaartlezer)

•

Je krijgt een mail in je mailbox.
Deze doe je open en je klikt op
“klik hier om uw e-mailadres te
bevestigen)

Effectieve betaling aan bestaande winkel (the human link)

5. Nu kan je wel de “winkel” kiezen aan
wie je betaalt, zoek hier naar “the
human link”

•
•
•
•

Je geeft het bedrag aan dat je
betaalt (1)
Je kies de rekening waarmee je
wil betalen (2)
Bij boodschap vermeld je: naam
therapeut en datum en uur van
gesprek
Dan klik je op “betalen” en wordt
je pincode nog 1 keer gevraagd.

De prijzen staan vermeld op de website:
Bedrijven en hulpverleners
• Coaching en supervisie:
o 150€/uur
o Optioneel: 75€/voorbereiding (op maat)
• Groepscoaching: 300€/anderhalf uur (900€/groep)
• Individuele coaching: 150€/uur
• Webinars en opleidingen:
o 600€/dagdeel (halve dag)
o Optioneel: 150€/ uur voorbereiding (op maat)
Particulieren
• Groepsaanbod: 150€/groep (drie sessies)
• Individueel aanbod: 80€/uur

