Hoe koppel ik de Betalen App aan mijn rekeningen?
Stap 1: Download de Van Lanschot Betalen App uit de App Store of Google Play Store

				
				

Hebt u een iPhone?
Ga naar de App Store op uw iPhone en download de Van Lanschot Betalen App.
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Hebt u een Android toestel?
Ga naar de Google Play Store op uw mobiele telefoon en download de Van Lanschot Betalen App.
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Stap 2: Log in op ‘Mijn Van Lanschot’

a.	Ga naar ‘vanlanschot.nl’ en kies boven in het scherm voor ‘Inloggen’. U logt op de gebruikelijke wijze in met de
Login App of Digipas.

b. Als u bent ingelogd kiest u in het menu aan de linkerkant voor ‘Zelf Regelen’.

c.	Navigeer onder ‘Mijn apps’ naar ‘Van Lanschot Betalen’ en kies ‘registreren’. U ziet een scherm waarmee u de
Betalen App kunt koppelen aan uw rekening(en) door middel van registratiecodes.

Stap 3: Koppel de Betalen App aan uw rekening(en)

a.	Open de Betalen App op uw mobiele telefoon, kies ‘Starten van de registratie’ en daarna in ‘Stap 1. Aanmelden’
voor ‘Verder’. Nu verschijnt een registratiecode.
b.	Vul de registratiecode uit de app in Mijn Van Lanschot en kies ‘bevestigen’.

c.	Kies in de app voor ‘Verder naar stap 2’, vul de bevestigingscode in die in Mijn Van Lanschot staat en klik op ‘Verder’.
d.	Doorloop de vervolgstappen en kies uw unieke pincode. Vanaf nu kunt u met deze code inloggen in de
Betalen App. U kunt ook inloggen via Touch ID.
e. 	Iphone-gebruikers krijgen hierna de pop-up: ‘Betalen wil je berichten sturen.’ Klik op ‘Sta toe’ zodat u betalingen
kunt invoeren en verzenden. Android-gebruikers krijgen deze pop-up niet.

Wij wensen u veel gemak met de Betalen App. Hebt u nog vragen over de registratie, neem dan contact op met
Client Services via 0800-1737 op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur. Wij helpen u graag.
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