
Een Debitcard aanvragen
 

Een uitgebreid stappenplan dat u stap voor stap meeneemt in het proces van MoneyBookers 
om een Debitcard aan te vragen.

 
 

 
Geachte Lezer,
 
Deze PDF is bedoeld als handleiding voor u, om de aanmelding voor een Debitcard via de 
website www.mijndebitcard.nl  zo gemakkelijk en begrijpelijk mogelijk te laten verlopen.
 
Deze handleiding is door Jos van Tongeren online gemaakt en gepubliceerd en wordt gratis 
door ons verstrekt. 
 
Het downloaden van deze gratis PDF is uw eerste stap richting het betaalgemak met uw 
Debitcard.
 
Veel succes, en twijfel niet om contact op te nemen wanneer u vragen heeft.
 
Met vriendelijke groet,
Jos van Tongeren Online
info@mijndebitcard.nl
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Stap 1: Mijndebitcard.nl
Om te beginnen zult u naar de pagina van MoneyBookers moeten gaan. Dit kunt u doen via 
deze link of door op een banner te klikken op www.mijndebitcard.nl.
 
Stap 2: Nu Aanvragen
Vervolgens komt u op de pagina van MoneyBookers. Hier klikt u op de knop “Nu Aanvragen”
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Stap 3: Uw Taal selecteren
Bij Country of Residence vult u in waar u op dit moment woont. Bij preferred language heeft 
u de keus uit enkele talen. Nederlands is niet beschikbaar dus Engels is een voor de hand 
liggende keus.

 
Stap 4: Kies voor een Personal Account
Voor de meeste mensen zal een Personal Account van 
toepassing zijn, omdat deze voor privégebruik bedoeld is 
(o.a. online betalen, overal betalen waar maestro 
geaccepteerd wordt, en geld overboeken). Zet een vinkje in 
het vierkantje voor “I want to apply for the Moneybookers 
Mastercard” en klik vervolgens op “Sign Up”.
 
Stap 5a: Vul uw gegevens in
Deze stap spreekt voor zich: Vul de gegevens in die 
gevraagd worden door MoneyBookers zoals hier onder 
aangegeven:

 
 
 
Stap 5b: Bent u verhuisd?
Bent u in de afgelopen 2 jaar verhuisd? Vul 
dan ook uw vorige adres in:
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Stap 6: Accountgegevens
Hier vult u in wat voor valuta voor u van toepassing is 
(meestal Euro) en wat voor taal gebruikt zal worden (Ook 
hier geldt weer: Nederlands is niet beschikbaar).
Daarna vult u uw e-mailadres 2 keer in, gevolgd door het 
wachtwoord dat u wenst te hebben voor uw 
MoneyBookers account.
U kunt kiezen of u aanbiedingen van MoneyBookers wil 
ontvangen door het vinkje aan of uit te zetten. Vervolgens 
vult u de beveiligingscode in en klikt u op “Accept and 
Create Account”.
 
Stap 7: Bevestiging 
U krijgt nu een bevestiging op de website dat uw account 
met succes is aangemaakt.
 

 
Nu u een MoneyBookers account heeft, kunt u het aanvragen van een Debitcard gaan 
beginnen. Klik op “Continue your application”.

 



Stap 8: Verifiëren 
Voordat u een Debitcard aan kunt vragen wil MoneyBookers eerst zeker weten dat u geen valse 
gegevens heeft opgegeven. Hiervoor hebben ze een proces opgezet waar ze twee dingen voor 
nodig hebben: uw legitimatiebewijs en een poststuk van een officiële instelling (zoals een 
bank of een gemeente)  van de afgelopen 3 maanden.

 
MoneyBookers geeft u twee opties om uw identiteit te verifiëren: 
1: Stuur kleurkopieën naar het adres dat MoneyBookers onder deze optie aangeeft.
2: Upload scans/hoge kwaliteit foto’s van uw Legitimatiebewijs(ID Kaart of paspoort) en het 
poststuk van een officiële instelling.
 
 



 
Wanneer u uw documenten heeft geupload bij Optie 2, kunt u onderaan de pagina op Submit 
klikken. Vervolgens krijgt u de melding dat de documenten zijn ontvangen en dat in de 
volgende 24-48 uur via e-mail contact met u wordt opgenomen omtrent het bevestigen van de 
documenten.

 
 
 



Wanneer het proces compleet is beland het volgende mailtje in uw 
Inbox. Dit is een bevestiging dat u nu uw kaart kunt gaan aanvragen. 

 
Stap 9: Debitcard aanvragen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer u naar de MoneyBookers website gaat en bent ingelogd, gaat u naar My Mastercard, 
links in het menu.
Nadat u een stukje naar beneden scrollt, klikt u rechts in de 
pagina op “Apply Now”.
Er wordt u dan gevraagd om geld te uploaden naar uw 
Account. Dit wordt gevraagd, omdat de kaart 10 euro kost. 
Klik op de knop “Upload”.
U krijgt dan het volgende scherm te zien:
U heeft de keus om te betalen met een overboeking, 
creditcard, sofortbanking of iDEAL. Wij maken hier gebruik 
van iDEAL en maken 10 euro over .
 
Nadat u op “Next” heeft geklikt krijgt u nog een melding om te 
bevestigen wat u zojuist heeft ingevuld. Kloppen deze gegevens? Klik dan op “Confirm”.

 
Wanneer het betaalproces bij uw bank is voltooid, komt u op de MoneyBookers website en 
klikt u op “My Mastercard” → “Apply Now” . U komt nu in een scherm als hier onder. Om de 
aanvraag voor uw kaart af te ronden vinkt u de twee vierkantjes aan en klikt u op “Submit”.



Hierna krijgt u een bevestiging te zien van uw aanvraag. U zult een e-mail ontvangen wanneer 
uw kaart verzonden wordt en deze zal binnen 2 weken bij u door de brievenbus vallen.

Uw aanvraag is nu compleet. Veel plezier met het gebruik van uw Debitcard!


