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1. Aanmaken van een Stripe Account 
 

In dit gedeelte dien je jouw gegevens van jouw website en jouw zakelijke gegevens van Herbalife te 

delen 

 

1. Selecteer je land 

2. Schrijf een aantal woorden over jouw GoHerbalife website 

3. Selecteer jouw bedrijfstype 

4. Voer jouw KVK nummer in - dit is een niet verplicht veld 

5. Voer jouw BTW nummer in – Dit is een verplicht veld  

6. Voer je zakelijke adresgegevens in - Straat & nummer, postcode en plaatsnaam 

7. Geef je website naam in - https://<<Jouw website naam>>.goherbalife.com/nl-NL 
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Het volgende gedeelte is voor jouw persoonlijke gegevens en account gegevens naar jouw klanten 

 

8. Voer je naam in 

9. Voer je geboortedatum in - Datum/Maand/Jaar  

10. Voer je Burgerservicenummer in 

11. Voer je adres in 

12. Voer jouw bedrijfsnaam in. Voorbeeld: "GoHerbalife bestel transactie" 

13. Jouw telefoonnummer 

 

 

 

 

 



Stripe – Instructies voor Members 
 
In dit deel dien je jouw bankgegevens in te voeren en maak je een wachtwoord aan voor jouw Stripe 

account 

 

14. Selecteer de munteenheid waarin je jouw betalingen op jouw account wilt ontvangen 

15. Selecteer het land van jouw bank  

16. IBAN – Voer jouw rekeningnummer in 

17. Bevestig jouw rekeningnummer 

Het volgende is om jouw Stripe account te creëren  

18. Geef jouw e-mail adres in – Dit wordt jouw Stripe Account’s gebruikersnaam 

19. Voer jouw wachtwoord voor het Stripe account in 

Klik nu op "Authorize access to this account" dit activeert jouw account om te gebruiken als 

ondernemers account voor het accepteren van online betalingen van GoHerbalife klanten 
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2. Hoe activeer je jouw Stripe Account? 
 

Als volgende stap, Login op https://dashboard.stripe.com/ met jouw Stripe verificatiegegevens die je 

al aangemaakt hebt 

Ga naar het “Business Settings” gedeelte – Klik op “Verifications” 

Aan de rechterkant – zie je de optie “Verify Now” 

 

Een pagina verschijnt met “Start ID Verification”. Zorg dat je een kopie klaar hebt staan van één van 

de volgende Identiteitsbewijzen zoals paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart. Je dient een kopie 

hiervan in te laden binnen het Stripe verificatie proces. 

 

https://dashboard.stripe.com/
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Stripe accepteert:  

1. Een kleurenfoto van jouw ID welke je kan maken met je telefoon, webcam of scanner 

2. Wanneer je een rijbewijs of identiteitskaart inlaad kan het zijn dat men naar de voor- en 

achterkant van je ID vraagt 

3. Uitsluitend JPEG and PNG zijn toegestaan. Zij accepteren geen PDF 
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Zodra de verificatie is afgerond bij Stripe ontvang je een e-mail bevestiging van je account bij Stripe. 

3. Activeer jouw betaaloptie – iDeal 

Zodra de verificatie compleet is kun je tegelijkertijd jouw account’s iDeal optie activeren om 

betalingen van jouw klanten via iDeal te ontvangen. Als Member van Nederland , is jouw extra 

betaaloptie voor GoHerbalife uitsluitend geschikt voor iDeal.  

Deze optie is beschikbaar in Payment  Settings  

Wanneer jouw account aangemaakt is wordt de Cards betaling na enige tijd automatisch aangepast 

naar LIVE. 
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4. Goedgekeurd account voor GoHerbalife 
 

Houd er altijd rekening mee dat GoHerbalifeNL het geautoriseerde toepassingsaccount is voor 

GoHerbalife-betalingen.

 

5. LIVE Mode moet aan staan 
 

De Live Mode dient altijd AAN te staan voor de betalingen. Je kan dit controleren door: 

Om online betalingen te ontvangen dient er altijd – “View Test Data” te staan. 

Wanneer hier “Viewing Test Data” staat ontvang je geen online betalingen. 
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6. Je e-mail controleren 
Je dient je e-mail te controleren voor het ontvangen van notificaties via “Profile” 

 

7. Notificatie instellingen 
Je kan meerdere Notification van Stripe ingeschakelen voor jouw betalingen en transacties zoals 

onderstaand: 
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8. Jouw gekoppelde applicaties 
 

Via Connect  Applications, worden alle applicaties weergegeven welke je heb ingeschakelt via 

jouw Stripe Account. 

Wanneer je besluit om te stoppen met het ontvangen van betalingen via de applicaties kun je dit 

via deze sectie uitschakelen via “Revoke access”. 

 

 


