		

Handleiding 3Vcash

Je 3Vcash gebruiken
• Bij een online betaling kies je Visa als betaalmethode.
• Vul de gegevens in die je na activatie van je 3V voucher hebt ontvangen per e-mail. Dit zijn het
16-cijferige 3V Visa nummer, de 3-cijferige CVV2 code en de verloopdatum.

Je 3V voucher tegoed controleren
• Op de website van 3V Visa log je rechtsboven in op ‘Mijn 3V Account.’
• Als je bent ingelogd zie je een overzicht van alle transacties. Ook mislukte transacties vanwege een
tekort aan tegoed worden weergegeven. Zo zie je direct wanneer je geen voucher tegoed meer hebt.

Geldigheidsduur van je 3V voucher
Zodra je de 3V voucher activeert is deze de rest van de maand geldig en drie volledige
kalendermaanden hierna. Als je de voucher activeert aan het begin van de maand, dan is de voucher
dus 4 maanden geldig. Heb je 60 dagen na de verloopdatum nog steeds voucher tegoed over, dan wordt
er iedere maand €1 aan administratiekosten ingehouden. Dit overgebleven voucher tegoed kun je
terugstorten of overboeken, maar hier kunnen aanvullende kosten aan verbonden zijn.

Koop de 3V voucher in 4 stappen
1 Kies het gewenste 3V voucher prepaid bedrag
2 Vul je e-mailadres in.
3 Afhankelijk van het prepaid bedrag kun je betalen met o.a. iDeal of VISA.
4 De 3V voucher code wordt per mail naar je verzonden. Tevens zie je de code op het scherm.
Vul hier je GSM nummer in om de code ook per SMS te ontvangen.

3V voucher activeren met je voucher code
• Ga naar de 3V website en klik rechtsboven op Activeer je card of voucher.
• Vul hier de 19-cijferige 3V voucher code en je e-mailadres in.
• Doorloop het stappenplan op de website. Nadat je dit hebt gedaan ontvang je op het opgegeven
e-mailadres je 3V Visa nummer, CCV2 code en de verloopdatum van je 3V voucher.
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