Manual opdrachtgevers

Aanmelden en inloggen bij ishipit
Hoe meld ik mijzelf aan als een zakelijke gebruiker van ishipit?
1. Ga naar de website https://portal.ishipit.nl/merchant-registration en vul het

formulier zorgvuldig in. Het e-mailadres van de hoofdgebruiker dien je snel te
valideren.

2. Valideer het e-mailadres van de hoofdgebruiker door op de link in het e-mailbericht

‘ishipit - bevestig je e-mailadres’ (afkomstig van info@ishipit.nl) te klikken. Geen
bericht binnen 10 minuten ontvangen? Controleer je spam folder! Nog steeds geen
bericht? Neem contact met ishipit op. Het kan ook zijn dat je een spelfout in je emailadres hebt gemaakt.
3. Wacht tot iemand van ishipit je aanvraag heeft gecontroleerd en je account

vrijgeeft. We controleren de door jou ingevoerde gegevens nogmaals en of alles
compleet is. Zodra je account is goedgekeurd ontvang je van ishipit een
bevestigingsmail.
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4. Log vervolgens in via https://portal.ishipit.nl met het opgegeven e-mailadres en

wachtwoord.
5. Volg de instructies op het scherm om automatische incasso als betalingsmethode

in te stellen. Dit is de enige betaaloptie die wordt aangeboden en daarvoor dien je
een rekening te hebben bij de ING, ABN AMRO of Rabobank. Dit zijn de enige
banken die deze betaalwijze ondersteunen. Iedere week (op maandag) worden
automatisch verschuldigde bedragen geïncasseerd en zodra de incasso is gelukt
krijgen shippers de maandag na de incasso uitbetaald.

Na het instellen van de automatische incasso, word je vanzelf terug naar
https://portal.ishipit.nl gestuurd. Gebeurt dat niet vanzelf? Log dan weer in en je wordt
verder begeleid naar de laatste stap.
6. Ontvangen van betalingen:

Shippers die te laat afzeggen of niet op komen dagen betalen een boete om hun
account te behouden. Deze boetes worden aan jou uitbetaald.
Daarom zijn wij verplicht te (laten) controleren of het rekeningnummer waar gelden
naar worden overgemaakt toebehoort aan jouw bedrijf.
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Dit gaat in 2 stappen:
- Je verricht een iDEAL betaling (helaas is dit een apart proces van het instellen van de
automatische incasso). Let op: ishipit verkrijgt geen inzage in jouwgegevens!

- Je identificeert jezelf met een foto van je paspoort, rijbewijs, of ID-kaart.
De geüploade gegevens dienen te behoren tot een persoon die bij de KvK staat geregistreerd in
relatie met de onderneming. In veel gevallen kan er ook voor worden gekozen een kopie
rekeningafschrift te uploaden (alleen naam bedrijf i.c.m. het rek. nr. dient zichtbaar te zijn). Let op:
ishipit verkrijgt geen inzage in jouw gegevens!
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Stichting Online Betalen (Online Betaalplatform) voert de controle van je rekeningnr. en ID-of
bedrijfsgegevens uit.
Zodra zij jouw gegevens hebben gecontroleerd ontvang je wederom een e-mail met bevestiging.
Nu kan je beginnen met het aanmaken van shifts!!
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Inloggen bij ishipit portaal
Ga naar https://portal.ishipit.nl en log met het e-mailadres van de hoofdgebruiker en zijn
wachtwoord in. Je krijgt bij de eerste keer dat je inlogt op een nieuwe browser deze melding te
zien:

Geef de toestemming om toegang te verkrijgen.
Zie je onderstaande melding? Dan moet je je e-mail nog valideren. Geen e-mail ontvangen?
Vraag deze opnieuw aan.

Zie je onderstaande melding? Dan moet ishipit je account nog controleren/vrijgeven.

5

