
Wil je een eWallet gaan gebruiken en ben je al klant bij Royal FloraHolland? Wij raden je aan eerst te overleggen 
met ons Klant Contact Center of jouw accountmanager. Zij kunnen je adviseren of een eWallet bij je past en je 
uitleg geven over het aanvraagproces in jouw situatie. Wil je klant worden? Bel dan eerst met ons Klant Contact 
Center om het inschrijfproces voor nieuwe klanten op te starten. Pas daarna kun je een eWallet aanvragen.

Aanvragen en activeren

Log in op jouw persoonlijke startpagina op royalfloraholland.com. Kies voor ‘mijn bedrijfsgegevens’ en
daarna ‘mijn betaalwijzen’. Hier vind je meer toelichting op het aanvraagproces en kun je de aanvraag
direct opstarten. Alleen bestaande klanten kunnen zelf een eWallet aanmaken. Ben je nog geen klant 
op de marktplaats? Neem dan contact op met ons Klant Contact Center en start het inschrijfproces.

Stap 1

Van onze partner Online Payment Platform* ontvang je een e-mail met informatie hoe je jouw eWallet 
kunt activeren. Na het doorlopen van een aantal stappen ontvang je de inloggegevens voor de 
omgeving waar je jouw eWallet-tegoed kunt inzien.

Stap 2

Voor het activeren van jouw eWallet in de online omgeving van het Online Payment Platform is het zaak 
dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:
•  Het KvK-nummer waar je mee geregistreerd bent bij Royal FloraHolland.
•  Een digitale kopie van het paspoort of de ID-kaart van de bestuurders van jouw organisatie.
•  Alle namen van de eigenaren van het bedrijf, ofwel de ‘ultimate benificial owners’.
•  Het e-mailadres waarop je de informatie over jouw betalingen wilt ontvangen.

Let op: alleen de bij ons geregistreerde contactpersoon per administratienummer is gemachtigd om 
online een eWallet aan te vragen.

Stap 3

Om jouw eWallet te activeren, vragen wij je tijdens het activatieproces om een eerste storting op het 
bijbehorende rekeningnummer. Zo weten we zeker dat jouw toekomstige stortingen correct verwerkt 
worden.

Stap 4

Royal FloraHolland krijgt na afronding van het activeringsproces een signaal van het Online payment 
platform, beoordeelt de door jou opgevoerde gegevens en activeert jouw eWallet als betaalwijze. Je 
krijgt vervolgens een e-mail van Royal FloraHolland dat jouw eWallet klaar is voor gebruik.

Stap 5

*  Voor de eWallet werken wij samen met het Online Payment Platform (OPP). Zij bieden al jarenlang 
betrouwbare, veilige en digitale betaalmogelijkheden namens grote zakelijke partners.

eWallet

BETROUWBARE OPLOSSINGEN VOOR AL JOUW BETALINGEN



KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
ROYALFLORAHOLLAND.COM/EWALLET

Betaal op de manier die bij je past
Royal FloraHolland richt zich al meer dan 100 jaar op soepel verlopende handel in sierteelt. Voor ruim 100.000 succesvolle 
betaaltransacties per dag werkt Royal FloraHolland dan ook continu aan de verdere ontwikkeling van betaalmogelijkheden in 
samenwerking met onze kopers en kwekers. De eWallet is daar een voorbeeld van. We adviseren je met alle plezier over al onze 
betaalmogelijkheden op ’s werelds grootste marktplaats voor de sierteelt.

eWallet, bel ons voor advies
Ons Klant Contact Center is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 05.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
05.30 - 16.00 uur via telefoonnummer +31 88 789 89 89. 

https://royalfloraholland.com/eWallet

