
Givt-app installeren
Stap 1

Druk op “Aan de slag”

Stap 2

Vul je emailadres in 
en druk op “Volgende”.



Stap 3

Je bent nu op het “Geef-scherm”.

De rode stip links bovenin geeft aan
dat de registratie nog niet is 
voltooid.

Druk op de 3 zwarte lijntjes (met 
rode stip).

Stap 4

Druk op “Registratie voltooien”.



Stap 5

Vul je naam en
emailadres in
en bedenk een GOED wachtwoord

Druk op “Volgende”

Stap 6

Vul je 
• adres 
• telefoonnummer
• valutavoorkeur (Euro)
• bankrekeningnummer

in.

Druk op “Volgende”



Stap 7

Hier wordt uitgelegd dat je een 
‘incasso-machtiging’ moet
afgeven aan SlimPay.
Dit is het bedrijf dat de transactie 
verwerkt.
Zij incasseren het gegeven
bedrag op je bankrekening en
maken het over naar onze Parochie.
Dit mag Givt niet zelf doen.

Druk op “Volgende”.

Stap 8

Om de machtiging af te geven 
moet je straks een code 
invoeren die naar je telefoon
wordt ge-smst.

Controleer hier je telefoonnummer.

Druk op “Volgende”.



Stap 9

Namens SlimPay worden 2 
gegevens nu dubbel gecontroleerd:

Controleer je bankrekeningnummer
voor het afgeven van de 
machtiging.

Druk op “Ga verder”

Stap 10

Controleer nogmaals je 
telefoonnummer.

Druk op “Verstuur code”.



Stap 11

Vul hier de code in,
die je per SMS heb ontvangen.

Druk op “Volgende”

Hiermee is de registratie voltooid 
en kan je in het vervolg ook 
middels de app aan onze collecte 
meedoen.

Je kan al je giften nazien in de app
en online in je persoonlijke dashboard:

https://www.givtapp.net/dashboard/

Kijk voor al je vragen op:

https://www.givtapp.net/veelgesteldevragen/

of op

https://dionysiusparochie.nl/parochie/givt/

https://www.givtapp.net/veelgesteldevragen/
https://dionysiusparochie.nl/parochie/givt/
https://www.givtapp.net/dashboard/


Geeflimiet

In het menu links boven
(de 3 dikke streepjes)
kan je oa. een Geeflimiet
instellen. 

Als je tijdens het schenken een 
bedrag invult dat hoger is dan je 
Geeflimiet waarschuwt de app je 
door het bedrag rood te kleuren.

Druk op “Geeflimiet”

Vul hier een bedrag naar keuze in. 

Druk op “Opslaan”



Voorkeursbedragen

Ook een handige optie is de 
Voorkeursbedragen.

Als je vaak hetzelfde bedrag geeft 
kan je dat hier invoeren,
maximaal 3 verschillende 
bedragen, zodat je dit bedrag 
voortaan direct kunt aantippen in 
het Geefscherm.

Druk op “Voorkeursbedragen”

Voer maximaal 3 bedragen in.

Druk op “Opslaan”
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