
Starten met Vision2Pay®:
Welke stappen moet ik doorlopen?



STAP 1: Registreren als gebruiker

Ga naar: www.v2p.be en klik op ‘Registreren’



Geef uw gebruikersgegevens in



Geef uw bedrijfsgegevens in

NOTA

Hierbij is het voldoende om enkel 
uw ‘BTW-nummer’ en ‘Rekening-
nummer’ in te geven. 

Na het ingeven van uw 
BTW-nummer worden de verdere 
gegevens automatisch aange-
vuld.



Geef uw betalingsgegevens in: interestpercentage

NOTA

Opgelet: het gaat hier om de intrestvoet op jaarbasis. Kijk dus goed na wat er in uw voorwaarden 
staat. Staat het hier op maandbasis, gelieve dit dan maal 12 te doen. 

Staat er vermeld dat de wettelijk intrestvoet van toepassing is, dan is deze op vandaag 8 %.



Geef uw betalingsgegevens in: boete

NOTA

BOETE = percentage
Standaard staat de boete ingesteld op een percentage van het factuurbedrag. Is dit het geval 
dan dient u bij ‘Boete’ het percentage in te geven en indien van toepassing hierbij het desbe-
treffende minimum en/of maximum bedrag.



Geef uw betalingsgegevens in: boete

NOTA

BOETE = vast bedrag
Indien de boete een vast bedrag bedraagt, gelieve dan het vinkje ‘Boete is een percentage van het factuurbe-
drag’ uit te vinken. Het scherm wordt automatisch aangepast waardoor u enkel een bedrag dient in te geven. 



Dowload onze algemene voorwaarden

NOTA

Neem de algemene voorwaarden zeker door zodat u volledig op de hoogte bent van hoe wij 
tewerk gaan. 

Ga akkoord door ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ aan te vinken en klik op 
‘Maak account aan’



STAP 2: Uploaden facturen

Ga in de linkerkolom naar ‘importeren’

NOTA

Bij een eerste maal dat je facturen wil toevoegen voor een bepaalde debiteur, dien je deze 
debiteur nog te creëren. Klik hiervoor op ‘+ Nieuwe debiteur’. Indien je de debiteur reeds 
hebt toegevoegd kan je deze steeds opzoeken via de rechterschermhelft.



Nieuwe debiteur: debiteurgegevens

NOTA

Hierbij is het voldoende om enkel uw ‘BTW-nummer’ in te geven. 

Na het ingeven van zijn BTW-nummer worden de verdere gegevens automatisch aangevuld.
Gaat het om een particulier, gelieve dan het veld ‘debiteur is een particulier’ aan te vinken. 
De invulvelden worden automatisch aangepast.



Nieuwe debiteur: contactpersoon

NOTA

Gelieve alle contactgegevens in te vullen. Voor een optimaal resultaat raden wij aan om zowel de e-mail, als-
ook het gsm-nummer van de debiteur door te geven. Indien gewenst heb je ook de mogelijkheid om een extra 
contacpersoon toe te voegen. Zodra je alles hebt ingegeven, klik dan op ‘volgende’



Toevoegen factuur

Zodra je de debiteurgegevens hebt ingegeven of je heb de correcte debiteur geselecteerd, kan 
je beginnen met het toevoegen van de factuur door te klikken op ‘+Voeg factuur toe’ en de ge-
wenste factuur te slecteren.

Vervolgens dien je de factuurgegevens te vervolledigen:

NOTA

indien je slechts 1 factuur wenst toe te voegen 
voor deze debiteur klik dan op ‘verzenden’. 
Wens je meerdere facturen toe te voegen, 
lees dan nog even verder.



Toevoegen meerdere facturen

Indien je beschikt over meerdere openstaande factuur van een en dezelfde debiteur dan kan je 
deze toevoegen door te klikken op ‘+ Voeg factuur toe’

NOTA

Als je meerdere facturen upload worden deze gecombineerd tot één dossier. De debiteur kan in 
dit geval de facturen in één keer betalen, of een afbetalingsplan  aanvragen voor alle facturen in 
dit dossier. 

Eens je op verzenden klikt wordt de eerste ingebrekestelling meteen doorgestuurd naar de debi-
teur en start de automatische opvolging. 



TER INFO: debiteur wenst een afbetalingsplan

U zelf dient hiervoor niets te doen. De debiteur kan via een link in zijn mail, sms of via een QR-code 
een afbetalingsplan aanvragen en krijgt hierbij volgend scherm te zien:

NOTA

Debiteur kan kiezen of hij 
een wekelijkse of een maan-
delijkse afbetaling wil.

Via de slider kan hij het aan-
tal periodes wijzigen waardoor 
hij ook meteen ziet hoeveel hij 
in dit geval dient af te betalen. 

Zodra hij akkoord gaat ont-
vang hij digitaal het afbeta-
lingsplan ter ondertekening. 

Vanaf dit ogenblik verloopt de 
volledige opvolging automatisch.



Wenst u meer over Vision2Pay te weten: 

www.v2p.be

Vrydagh & Boriau NV 
Kerkskenhoek 72, 9450 Haaltert

info@vr-bo.be
053 47 08 00

BE 0454.943.757

http://www.v2p.be

