
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cliclapaybymail.be 
 

 

Deze applicatie is bereikbaar onder de URL www.cliclapaybymail.be en 
heeft als doel gegevens te verzamelen en deze gegevens door te sturen 
naar de paypage applicatie van de KBC. 
Gebruikers kunnen na registratie en bevestiging van het akkoord met de 
algemene gebruiksvoorwaarden van cliclapaybymail.be, de applicatie 
gebruiken tegen een jaarlijkse vergoeding. De prijs voor het gebruik is het 
onderwerp van een offerte die de gebruiker op voorhand heeft gekregen 
en toegestemd. Deze jaarlijkse vergoeding wordt onmiddellijk 
gefactureerd en is ook betaalbaar per domiciliëring.  
 

  

Clicla Pay by Mail 

http://www.cliclapaybymail.be/


 

 

Clicla Pay by Mail 

Starten met cliclapaybymail.be 
 

Voor u gebruik kan maken van Clicla Pay by Mail heeft u een account 
nodig. Na acceptatie van de offerte krijgt u een groepscode 
van Clicla Pay by Mail.  Nadat u een groepscode heeft ontvangen kunt u 
zich registreren. Dit doet u door te surfen naar www.cliclapaybymail.be. 
Daar ziet u meteen de loginpagina verschijnen met de twee 
ingavevelden “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” met daaronder twee 
links: “wachtwoord vergeten” en “registreren”. Klik op “registreren”, u 
komt meteen op de registratiepagina.   
 

Enkele tips bij het invullen van de registratiepagina  

Gebruikersgegevens en login  
 

Op de registratiepagina ziet u als eerste rubriek “Gebruikersgegevens”.  
 

 
 

In de rubriek gebruikersgegevens worden de gegevens ingevuld van de 
persoon die de applicatie daadwerkelijk zal gebruiken.   
Hier kiest u de taal voor de gebruiker en geeft u het e-mailadres in. Dit e-
mailadres wordt uw gebruikersnaam om later te kunnen inloggen in deze 
applicatie.  
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Bedrijfsgegevens  
 
Na de gebruikersgegevens worden de gegevens van uw bedrijf gevraagd.  
 

 
 

Vul hier de naam van het bedrijf in en geef ook de bedrijfsvorm mee 
(BVBA/NV/VZW/…). Onder deze rubriek geeft u ook het btw-nummer in. 
Een btw-nummer heeft een vast formaat, namelijk: 
BE0xxx.xxx.xxx.  
De btw-nummers die toegekend zijn voor 2008 hadden oorspronkelijk 9 
cijfers, sinds 2008 zijn de btw-nummers vooraan uitgebreid met een “0”, 
om aan het formaat te komen van 10 cijfers. Indien uw btw-nummer nog 
9 cijfers bevat gelieve er dan een “0” bij te plaatsen.  
  
De groepscode krijgt u, nadat u de offerte hebt goedgekeurd, via mail 
toegestuurd.  
 

Facturatiegegevens  
 
Vervolgens worden de gegevens voor de facturatie gevraagd.  
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Contactpersoon  
 
Bij deze rubriek geeft u alle gegevens in van de contactpersoon. Deze 
contactpersoon is niet noodzakelijk ook de gebruiker van de applicatie, 
maar is de persoon die wij eventueel kunnen contacteren (bijvoorbeeld 
iemand van de boekhouding). Deze persoon krijgt ook de facturen.  
 

 
 

Vul de voor- en familienaam van de contactpersoon in en geef het e-
mailadres op (dit wordt níét de gebruikersnaam). Verder vragen wij ook 
een telefoonnummer om u eventueel te kunnen contacteren.   
Vergeet ook niet akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van de 
applicatie om deze te kunnen gebruiken. 
 

Registreren  
 

Vervolgens klikt u op de knop registreren, waarna u een e-mail zal 
ontvangen (op het e-mailadres van de gebruiker).  
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Wanneer u deze mail niet ontvangt, kijk dan zeker eens in de ongewenste 
mailfolder van uw e-mailprogramma. Om makkelijker terug te vinden 
kunt u zoeken op: registration@cliclapaybymail.be. De e-mail bevat een 
link naar de applicatie om uw registratie te voltooien. Wanneer u hierop 
klikt komt u op de pagina waar u uw wachtwoord kunt instellen. 
 

Uw wachtwoord instellen  
 

Wanneer u op de link in de mail heeft geklikt komt u op de volgende 
pagina terecht:  

 
 

Hier stelt u uw wachtwoord in. Het wachtwoord moet om 
veiligheidsredenen aan enkele eisen voldoen:  
  

 Het wachtwoord bestaat ten minste uit 8 tekens  
 Het wachtwoord omvat ten minste 1 hoofdletter en 1 kleine letter.   
 Het wachtwoord omvat ten minste 2 cijfers.   
 Het wachtwoord omvat ten minste 1 leesteken zoals ?!,:;   

 

mailto:registration@cliclapaybymail.be
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Geef het wachtwoord 2 maal in en sla op.  
 

Inloggen bij cliclapaybymail.be als u reeds 
geregistreerd bent  
 
Nadat u geregistreerd bent en uw wachtwoord is ingesteld kunt u zich 
aanmelden. Om in te loggen surft u naar www.cliclapaybymail.be. 
 

 
 

Daar ziet u de loginpagina met twee ingavevelden. Geef uw 
gebruikersnaam (het e-mailadres van de gebruiker) en uw wachtwoord 
in. Wanneer u wenst dat uw PSPID en SHA-IN (zie verder) opgeslagen 
worden kunt u de checkbox "onthoud mij" aanvinken.  Dan hoeft u deze 
niet telkens opnieuw in te geven. Klik vervolgens op “aanmelden”.  
Na het aanmelden staat uw gebruikersnaam in het symboolbalkje 
bovenaan rechts op de pagina.  

http://www.cliclapaybymail.be/
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De eerste keer Cliclapaybymail.be gebruiken  
 

Als u Clicla Pay by Mail voor de eerste keer gebruikt moet u uw PSPID en 
SHA-IN ingeven. Deze gegevens dienen ter identificatie van uw KBC-
rekening.   
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PSPID 
 
Een PSPID is het uniek identificatie-element dat gegeven wordt aan een 
handelaarsaccount op het e-paymentplatform. PSPID is een afkorting 
voor “Payment Service Provider ID” (identificatienummer van een 
leverancier van een betaaldienst). De PSPID is de naam die u hebt 
gekozen toen u bij KBC-Paypage hebt geregistreerd en dient om het 
bedrijf te identificeren waaraan uw account is gekoppeld. Indien u uw 
PSPID niet meer kent, dient u deze bij KBC op te vragen. 

SHA-IN 
 
De SHA-IN-wachtwoordzin is de code waarmee de inputparameters van 
een transactie worden gecontroleerd. U vindt uw SHA-IN in uw KBC 
online banking module. U kunt deze bereiken via  
https://secure.paypage.be. U kunt uw SHA-IN raadplegen of instellen 
onder het tabblad “Configuratie”. Vervolgens klikt u door naar 
“Technische instellingen” en daarna naar “Verificatie data en herkomst”. 
Op deze pagina ziet u de SHA-IN handtekening staan en kan u deze ook 
aanpassen. Let op: als u uw SHA-IN aanpast, moet u dit ook in Clicla Pay 
by Mail doen! Nadat u deze gegevens correct heeft ingevuld klikt u op 
“opslaan”.  
 

PSPID en SHA-IN aanpassen  
 

Wanneer u op de inlogpagina “onthoud mij” heeft aangevinkt, hoeft u niet 
telkens uw PSPID en SHA-IN in te geven in de applicatie. Om deze dan 
toch te veranderen gaat u naar de instellingenpagina. Dit kan u doen door 
bovenaan rechts op het tandwiel-symbool te klikken.  
 

Hier kan u de PSPID en SHA-IN aanpassen en vervolgens klikt u op 
“opslaan” om verder te gaan. Indien u deze gegevens veranderd heeft in 
de KBC online banking module, moet u dit ook doen in Clicla Pay by Mail.  
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De betalingsgegevens doorgeven  
 

Na het ingeven van de SHA-IN en uw PSPID (of na het inloggen als deze 
gegevens reeds gekend zijn), komt u op de pagina “Betalingslink”.  
 

Geef in het ingaveveld “Refertenummer” een nummer en/of woorden in 
waarmee u het dossier kunt identificeren.  Dit refertenummer moet uniek 
zijn voor iedere transactie. U kunt in dit veld zowel tekst als cijfers 
ingeven. Het refertenummer dient om de betaling achteraf te kunnen 
identificeren (zie verder).  
Geef in het ingaveveld “Te betalen bedrag” het bedrag in die uw klant nu 
moet betalen.  (Dit is niet noodzakelijk het volledige bedrag van het 
dossier. Het kan bijvoorbeeld enkel het voorschot zijn).  
In het veld “Klant e-mailadres” geeft u het e-mailadres in van de klant. 
Het e-mailadres wordt enkel gebruikt in het kader van deze transactie. 
Dit e-mailadres dient om een bevestigingsmail te sturen naar de klant als 
de betaling gelukt is.  
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Het veld “Munteenheid” staat vast op Euro.   
U kunt ook de taal kiezen. Het gaat hier om de taal van de betaalpagina 
die de klant te zien krijgt, en dus niet om de taal van Clicla Pay by Mail 
zelf.  
 

 
 

 
Klik vervolgens op “Genereer URL” om verder te gaan. 
 

Betaalmogelijkheden 
Dit veld staat standaard op alle betaalmogelijkheden, zou u willen kan u 
hier kiezen om een betaling met kredietkaarten uit te sluiten. U klant zal 
dan enkel de andere betaalmogelijkheden te zien krijgen wanneer hij zijn 
link ontvangt. 
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Tijdslimiet op een link  
U ziet een extra veld op de pagina “Betalingslink”. Hiermee kunt u 
bepalen hoe lang de gegenereerde link geldig blijft. U kan tot op een 
kwartier precies kiezen tot hoe lang de link geldig blijft.  
 

 
 

 
 
Om een tijdstip in te stellen kiest u simpelweg de datum. Als u ook een 
uur wil instellen klikt u op het klokje. U kan met de pijltjes het uur en de 
minuten instellen (het tijdstip verspringt per 15 minuten). Als u geen 
datum en tijdstip kiest, is de link onbeperkt geldig.  
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Historiek functie 
Op de pagina waar u de betalingslink aanmaakt ziet u ook een tabblad 
“Historiek”. Hier kan u zien welke links u reeds aangemaakt hebt. 
U ziet de datum waarop de link werd aangemaakt, de eventuele 
einddatum (indien deze module geactiveerd is en u een einddatum heeft 
opgegeven), verder ziet u ook het e-mailadres van de klant (indien 
ingevuld), het refertenummer en het te betalen bedrag.  
 

Het is ook mogelijk om van hieruit de link opnieuw te kopiëren. U klikt 
op het icoon naast de aanmaakdatum en de pop-up met de betalingslink 
(zie verder) verschijnt opnieuw.  
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Pop-up met de betalingslink 
 

Er verschijnt een pop-up venster met de link die u kan doorsturen naar 
de klant om de betaling te kunnen doen. 
 



 

 

Clicla Pay by Mail 

 
 
Deze link stuurt u bijvoorbeeld per e-mail naar uw klant.  Om de link te 
kopiëren klikt u op de knop “kopieer naar klembord”. Ga vervolgens naar 
de mail waarin u de link wilt plakken. Plak de link in de mail. Dit kunt u 
doen door op de rechtermuisknop te klikken en "plakken" te selecteren. 
Stuur de e-mail naar de juiste persoon, deze kan dan de link gebruiken 
om meteen te betalen.  
 
Sluit in Clicla Pay by Mail de pop-up.  U kunt meteen een nieuwe 
betalingslink genereren.  Vergeet niet om een nieuw dossiernummer en 
het juiste bedrag in te geven. 
 
Indien u geen betalingslink meer wenst te genereren, kunt u uitloggen   
Door bovenaan rechts in het symboolbalkje het symbooltje met het pijltje 
te kiezen.  Wij raden aan om telkens u de applicatie niet meer gebruikt, 
uit te loggen.  
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Instellingen in de KBC online Banking module  
 
Vooraleer u Clicla Pay by Mail kunt gebruiken moeten enkele zaken 
correct ingesteld zijn in de KBC online banking module. Ga naar 
https://secure.paypage.be en log in.  Hiervoor gebruikt u uw PSPID dat u 
eerder van de KBC ontving. 

 

 

 

Transactiemails 
 

Om ervoor te zorgen dat u de bevestigingsmail van de betaling ontvangt 
moet u het gewenste e-mailadres opgeven. Alle bevestigingsmails 
worden dan naar dit adres verstuurd. Dit mailadres instellen doet u door 
te klikken op “Configuratie”, “Technische instellingen” en vervolgens op 
“Transactie e-mails”. Bovenaan ziet u een invulveld waar u het gewenste 
mailadres invult. 
 

https://secure.paypage.be/
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Op hetzelfde scherm kunt u ook instellen dat de klant een 
bevestigingsmail zal ontvangen. U doet dit door simpelweg “Ik wil dat de 
paypage de klant een e-mail stuurt ter bevestiging van de transactie” aan 
te vinken.  
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SHA-IN 
Om uw SHA-IN in te stellen of te raadplegen klikt u op “Configuratie”, 
“Technische instellingen” en vervolgens op “Verificatie data en 
herkomst”.  

 

 
In het midden van de pagina ziet u uw SHA-IN. Klik op de knop 
“Zichtbaar” om deze te kunnen lezen. Hier kunt u ook meteen de SHA-IN 
aanpassen (let op: u moet deze dan ook in Clicla Pay by Mail aanpassen!).  
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De betaling controleren  
 

U kunt op verschillende manieren controleren of de betaling is gebeurd: 
 Via de bevestigingsmail 
 In de KBC online Banking module 

 

Via de bevestigingsmail 
Nadat een klant een betaling heeft gedaan via de door u aangemaakte 
betalingslink krijgt u hiervan een bevestigingsmail. 
 

 
De “Order beschrijving” in de mail komt overeen met het refertenummer 
dat u in de applicatie heeft ingegeven. Op deze manier kan u de betaling 
herkennen. 
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In de KBC online banking module 
 

U kan de betalingen ook controleren in de KBC online banking module. 
Dit doet u door in te loggen en vervolgens te klikken op “Transacties” en 
“Financiële historiek”. U krijgt het volgende te zien:  
 

 
 

Op dit scherm kan u meegeven welke betalingen u wenst te zien (welke 
data, welke statussen e.d.). Als u vervolgens klikt op “Lijst afbeelden” dan 
ziet u een overzicht van de betalingen. 
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U kan de details van elke betaling bekijken. 
 

 
 

De “beschrijving” komt overeen met het refertenummer dat u in Clicla 
Pay by Mail ingevuld heeft.  
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FAQ 
 

Welk e-mailadres kan ik gebruiken om in te loggen? 
Bij het invullen van de registratiepagina gaf u een e-mailadres op in het 
veld “Gebruikersnaam”.  
Op dit e-mailadres ontving u ook de mail om het wachtwoord in te stellen. 
Dit mailadres is uw gebruikersnaam om in te loggen in Clicla Pay by Mail. 
 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?  
Indien u uw wachtwoord vergeet, gebruikt u de link “wachtwoord 
vergeten” op de loginpagina (onder de twee ingavevelden) om een nieuw 
wachtwoord in te stellen.  U geeft uw gebruikersnaam op en klikt op 
"herstellen". U ontvangt daarna een e-mail met daarin een link naar de 
pagina om een nieuw wachtwoord in te stellen.  Als het systeem meldt 
dat het wachtwoord verkeerd is, dan kunt u proberen om een nieuw 
wachtwoord aan te vragen.  
 

Ik wens mijn wachtwoord aan te passen, waar kan ik dit doen?  
Om uw wachtwoord aan te passen logt u eerst in op 
www.cliclapaybymail.be, waarna u klikt op het gebruikersicoon of uw 
gebruikersnaam rechts bovenaan. U komt op het scherm 
“Gebruikersgegevens”. Hier kunt u een nieuw wachtwoord ingeven. Dit 
wachtwoord moet nog steeds aan alle voorwaarden voldoen:   

 Het wachtwoord bestaat ten minste uit 8 tekens  
 Het wachtwoord omvat ten minste 1 hoofdletter en 1 kleine letter  
 Het wachtwoord omvat ten minste 2 cijfers   
 Het wachtwoord omvat ten minste 1 leesteken zoals ?!,:;   

U geeft uw nieuw wachtwoord tweemaal in en klikt vervolgens op 
“Opslaan”. De volgende keer dat u inlogt gebruikt u uw nieuwe 
wachtwoord.   
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Ik ontvang de mail niet om mijn registratie te voltooien 
Indien u de registratiepagina correct heeft ingevuld krijgt u de boodschap 
dat een mail wordt verstuurd om uw wachtwoord in te stellen. Indien u 
deze mail niet terugvindt, kijk dan zeker eens in de map met “ongewenste 
e-mail” van uw mailprogramma. De mail wordt verstuurd door 
registrations@cliclapaybymail.be naar het e-mailadres van de gebruiker. 
 

Ik ontvang geen bevestigingsmail van de betaling  
Indien u klant via de door u aangemaakte link een betaling heeft 
uitgevoerd ontvangt u een bevestigingsmail. Als u deze mail niet ontvangt 
kan het zijn dat uw KBC online banking module niet correct ingesteld is. 
U moet hier het e-mailadres opgeven waarop u de mails wil ontvangen. 
Meer informatie over hoe u dit instelt vindt u onder het hoofdstuk 
“Instellingen in de KBC online Banking module: Transactiemails”.  

 

 

 

 
 
  
 

 

mailto:registrations@cliclapaybymail.be

