Gulden accepteren door middel van Nocks Checkout
Gescha'e )jd: 15 minuten
Wat heb je nodig om als bedrijf de Gulden als betaalmiddel te accepteren en in de prak8jk
te gebruiken?
◦ een tablet of mobiele telefoon
◦ de Gulden app
◦ de Nocks Checkout app
De Gulden app kan worden geïnstalleerd op een mobiele telefoon, tablet of op een
computer. Voor een bedrijf raden we vooralsnog aan om een computer te gebruiken voor
het beheer van de Guldens over verschillende accounts.
Alvorens je begint zou je eventueel nog dit ﬁlmpje kunnen bekijken over de werking van de
blockchain of dit ﬁlmpje over Gulden als betaalmiddel.
De installa7e:
◦ Houd je KvK-nummer, BTW-nummer en de IBAN van je zakelijke rekening bij de hand.
◦ Download hier de Gulden app. Wanneer je de app voor de eerste keer opent,
word je herstelzin getoond. De herstelzin bestaat uit twaalf woorden en is feitelijk de
sleutel tot jouw Gulden portemonnee. Let op, als je je herstelzin kwijt bent, ben je ook
je geld kwijt. Schrijf deze dus op en bewaar hem veilig. Laat je herstelzin ook aan
niemand anders zien. Iemand met jouw herstelzin kan al8jd bij jouw geld!
◦ Je hebt nu een lege Gulden portemonnee. Laat de app en de computer open staan en
ga even wat anders doen, want de app gaat in eerste instan8e synchroniseren met de
blockchain. Dit kan wel even duren, aRankelijk van je internetsnelheid.
◦ Voeg een zakelijk account toe door links onderaan op ‘add account’ te klikken en geef
het account een naam. Je kunt er ook meerdere aanmaken.
◦ Klik op dit nieuwe account en klik daarna op ontvangen. Je ziet nu een QR-code met
daarboven het Gulden ontvangstadres (vergelijkbaar met een rekeningnummer). Dit
adres is straks nodig om in te vullen in de Nocks Checkout app.
◦ Maak een nieuw account voor je bedrijf aan bij nocks.co en onthoud de inloggegevens.
◦ Download vervolgens hier de Nocks Checkout app op een tablet of mobiele telefoon
waar je de betalingen van klanten op wil kunnen ontvangen.
◦ Open de app en login met je Nocks inloggegevens.

◦ Beveilig de app met een pincode indien gewenst.
◦ Ga verder met de installa8e en vul bij ‘CoC’ (Chamber of Commerce) het KvK nummer
in. De naam zoals die bij de KvK bekend staat, komt nu in beeld.
◦ Vul je BTW-nummer in.
◦ Geef het apparaat een herkenbare naam (bijvoorbeeld je bedrijfsnaam of een
tabletnummer).
◦ Vul de overige vragen in. Vul je zakelijke IBAN in en het Gulden ontvangstadres wat je
wil gebruiken voor het ontvangen van zakelijke betalingen.
◦ Kies het percentage voor de uitbetaling van de ontvangen betalingen. Dit kan 100%
Gulden, 100% euro of iets er tussenin zijn. Dit kan achteraf al8jd nog worden
aangepast in je Nocks account. Let op, BTW wordt al8jd in euro’s uitbetaald.
Als alles correct is ingevuld, klik je op ‘conﬁrm’ en ben je klaar om in je bedrijf betalingen
met Gulden te ontvangen. Gefeliciteerd!
Wil je meer informa)e of heb je een vraag? Meld je dan aan op de Gulden community Slack via
gulden.com.

