
Instructie voor leveranciers 

 

Aanmelden voor de kindregelingen van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk 

 

1. Klik op de link (https://forus.io/provider/sign-up ) 

2. Doorloop de stappen van het aanmeldformulier (zie screenshots) 

 

Stap 1: Installeer Me 

Vul uw telefoonnummer in en ontvang een downloadlink van de app via SMS. 

Download vervolgens de app Me. 

 

 

  

https://forus.io/provider/sign-up


Stap 2: Profiel aanmaken 

 

 

 

Stap 3: Organisatie aanmaken 

Maak een organisatie aan. Zorg dat u uw IBAN, KvK nummer en BTW nummer bij de 

hand heeft. 

 



 

 

 

Stap 4: Voeg nieuwe vestiging toe 

 

 

  



Stap 5: Koppel applicatie Me

 

 

Stap 6: QR-code scannen 

 

 
 



Stap 7: Aanmelden voor de regelingen die bij uw organisatie passen 

 

 

 

 

3. Heeft u alle stappen doorlopen? Controleer of de Me app goed is ingesteld. Open Me 

op uw telefoon en klik op het tabblad profiel. Als uw e-mailadres op deze pagina 

staat is de Me app aan uw account gekoppeld. Klopt het? Vanaf nu kunt u betalingen 

verrichten. 

 

 

 

 

Verrichten van betalingen 

 

Voor de uitbetaling dient u gebruik te maken van de mobiele applicatie “Me”. 

 

1. Open de Me app op de telefoon 

2. Scan de QR-code van de inwoner. 

3. Vul het bedrag van de betaling in en eventueel een omschrijving. 

4. Bevestig de betaling. 

5. Het geld wordt direct overgemaakt (vergelijkbaar met pinnen).  

Afhankelijk van de bank staat het geld vaak binnen een uur, maar uiterlijk binnen drie 

werkdagen, op uw rekening 

 

 
Technische vereisten 
Om betalingen te kunnen ontvangen wordt er gebruik gemaakt van de mobiele applicatie 
genaamd: “Me”. De mobiele applicatie wordt gebruikt om QR-codes te scannen. 
 



● Een smartphone op de locatie van uw organisatie. Een naar behoren werkende 
camera op uw smartphone 
Internet: WiFi, 3G of 4G 
Android verreist: 4.3 en hoger 
iOS vereist: 10.0 en hoger 

 
Naast de mobiele applicatie kunt u ook gebruik maken van de gebruikersomgeving voor 
organisaties. Hier kunt u het profiel van de organisatie beheren, transacties bijhouden en 
aanbiedingen op de webshop plaatsen. Het gebruik maken van de gebruikersomgeving is 
optioneel. 
 

● Een computer met een internet browser. 
Internet Explorer: 10 of hoger 
Alle andere internet browsers 

  

 


