		

3Vcash Handleiding

3Vcash gebruiken doe je zo
• Kies Visa als betaalmethode bij het afrekenen van een online bestelling.
• Vul het 16-cijferige 3V Visa nummer, de 3-cijferige CVV2 code en de verloopdatum in. Deze
gegevens heb je per e-mail ontvangen na de activatie van je 3V voucher.

3Vcash tegoed controleren doe je zo
• Op de 3V Visa website log je rechtsboven in op je ‘Mijn 3V Account’.
• Na het inloggen zie je een overzicht van alle transacties die zijn gedaan. Eventuele mislukte
transacties vanwege een tekort aan tegoed worden ook weergegeven. Zo kun jij achterhalen of er nog
tegoed op je 3V voucher staat.

Geldigheidsduur
De 3V voucher is geldig in de maand waarin je de voucher activeert en drie volledige kalendermaanden
hierna. Als je de kaart activeert op 10 februari, dan is deze te gebruiken tot 31 mei. Na deze periode
verloopt de voucher. Staat er 60 dagen na de verloopdatum nog steeds tegoed op de voucher, dan wordt
er maandelijks €1 aan administratiekosten ingehouden. Je kunt overgebleven tegoed terugstorten of
overboeken. Hier kunnen aanvullende kosten aan verbonden zijn.

3V Voucher in 4 stappen online kopen
1 Kies het gewenste 3V Visa Voucher prepaid bedrag.
2 Vul je e-mailadres in.
3 Kies een coupon, iDeal of een van de andere betaalmethoden.
4 De 3V voucher code ontvang je per e-mail. Tevens verschijnt de code op je scherm en kun je
de code per SMS te vangen door op dit scherm je GSM nummer in te voeren.

Activeer de 3V Voucher met de voucher code
• Op de website van 3V Visa en klik je rechtsboven op Activeer je card of voucher.
• Vul de 19-cijferige 3V voucher code in gevolgd door je e-mailadres.
• Nadat je het stappenplan op de website hebt doorlopen, ontvang je op het opgegeven e-mailadres
de benodigde creditcardgegevens. Dit zijn het 3V Visa nummer, de CCV2 code en de verloopdatum.
Direct 3Vcash kopen

