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QR_CODE_aanmaken_voor_HUIS_aan_HUIS_verkoop 

 
• Open je TIKKIE APP. 

• Klik op  onderin je scherm 

 

KIJK GOED op je het juiste bankrekeningnummer hebt geopend 

 

Hieronder staat dan een lijst met al je bankrekeningen.  

Kies daar de juiste rekening uit, zakelijk en niet privé. 

• Zet “Laat je vrienden het bedrag bepalen” op actief, als je een vrij bedrag wil 

laten betalen  

• OF 

• Geef hieronder aan wat het bedrag is met de juiste beschrijving van je 

product. (belangrijk ivm je administratie) 

 

Geef het de juiste naam van je product. 

• Groente en fruit box 15.00 

• Bloemen 12.00 

• Kaas 10.00 

Enzovoort “ 
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  Klik dan op de QR-code  

(Of klik op  indien je het gsm-nummer hebt van je klant.  

Dan stopt het proces hier.) 

 

 

Nu zijn er 2 mogelijkheden die je kunt Dan zijn er 2 stappen die je kan 

bewandelen. 

1: De mensen kunnen vanaf jouw gsm de CQ CODE scannen (vanuit je mail) met 

hun eigen gsm en dan direct betalen. (Zoals het plaatje aangeeft) 

Of 

2: Je kunt de code printen, op je product kan plakken, en die dan laten scannen door 

je klant met hun gsm.  

Het voordeel hiervan is dat je GEEN gsm-nummers nodig hebt, dus de tijd voor de 

deur kunt beperken. 
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TIP 

(Deze op de pakketten plakken. Deze code is 13 dagen geldig.) Houd dat goed in 

de gaten, ander lukt de betaling niet.  

Vervolgens zie je onderstaand scherm, 

• Klik op “ik wil de CQ-code printen” 

 

• Kies bij deze optie jouw eigen email programma 

 

• Mail het aan jezelf 

 

 

• Open de mail, en dan zie je dat je de QR code kunt downloaden.  

Dan zie je de QR code die je kunt printen 

• Deze is dan te plakken op de je product.  
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ZOWEL BIJ OPTIE 1 ALS 2. 

Bij het scannen van de QR CODE, komen ze in dit zwarte scherm. 

 

• Daar kiezen ze de optie  

 

Hier kiest de klant de juiste bankrekening. 

A: Bij GEEN voor gedefinieerde bedrag kan de klant zelf het bedrag invoeren.  

B: Bij WEL voor gedefinieerd bedrag zien ze jouw bedrag staan, Plus je 

productnaam.  

Ze kunnen ook eventueel een berichtje achterlaten. 

 

Klik op “nu betalen” Je krijgt dan van Tikkie vrijwel direct een melding dat het is 

betaald door je klant. Dus dan kan je ook met een gerust hart weer vertrekken. 


