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Een IBAN overboeking doen in uw myPOS account 

Vanuit het myPOS account kunt u ontvangen bedragen overboeken naar een andere rekening. Dit 

kan op verschillende manieren, welke we hieronder bespreken. 

1) Handmatige overboeking   

2) Doorlopende (periodieke) overboeking aanmaken, vernieuwen of stopzetten 

Handmatige overboeking 

Stap 1. Log in op https://www.mypos.eu/nl/login en ga naar voer betalingen uit in het 

navigatiemenu 

Tip: rechtsboven in het login scherm kunt u de taal wijzigen of rechtsonder wanneer u bent ingelogd. 

 

Stap 2. Kies voor nieuwe betaling rechtsboven op de pagina en kies voor bank overschrijving. 

 

Tip: onder het kopje rekening overschrijving kunt u eenvoudig 

bedragen overboeken tussen uw eigen rekeningen als u 

meerdere myPOS rekeningen heeft. 

 

Stap 3. Voer het IBAN van de begunstigde in, de gewenste valuta voor de transactie en de myPOS 

rekening waarvan u het bedrag wilt overmaken. 

 

https://www.mypos.eu/nl/login
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Stap 4. Vul de ontbrekende gegevens van de bankoverschrijving aan.  Doorgaans is dit de 

naam/bedrijfsnaam van de begunstigde, het bedrag, een omschrijving of reden van betaling en de 

gewenste datum van overboeking. 

 

Stap 5. U krijgt nu een samenvatting te zien van de overboeking, nadat u op bevestigen drukt dient u 
de overboeking te verifiëren met een viercijferige SMS code die u ontvangt. Daarna is de overboeking 
verzonden en terug te vinden op uw rekeningoverzicht. 
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Doorlopende periodieke overboeking aanmaken, vernieuwen of stopzetten 

Stap 1. Log in op https://www.mypos.eu/nl/login en ga naar voer betalingen uit in het 

navigatiemenu 

Tip: rechtsboven in het login scherm kunt u de taal wijzigen of rechtsonder wanneer u bent ingelogd. 

 

Stap 2. Kies vervolgens het menu bovenaan de pagina voor doorlopende opdracht. U kunt nu kiezen 

uit een Interne doorlopende opdracht (bijvoorbeeld naar een andere myPOS rekening van uzelf of 

een andere myPOS gebruiker) of een automatische bankoverschrijving naar elke gewenste IBAN 

rekening. 

 

Stap 3. Voer het IBAN van de begunstigde in, de gewenste valuta voor de transactie en de myPOS 

rekening waarvan u het bedrag wilt overmaken. 

 

 

 

 

 

https://www.mypos.eu/nl/login
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Stap 4. Vul de ontbrekende gegevens van de bankoverschrijving aan.  Doorgaans is dit de 

naam/bedrijfsnaam van de begunstigde, het bedrag, een omschrijving of reden van betaling.  

Daarnaast heeft u natuurlijk uitgebreide datumopties voor de periodieke overboeking. Zo kunt u een 

overboeking dagelijks, wekelijks, maandelijks of zelfs jaarlijks uitvoeren. Een periodieke overboeking 

kunt u laten verlopen na een bepaald aantal betalingen of een bepaalde datum. Het is daarnaast 

mogelijk een notificatie te ontvangen van elke betaling. 

 

Stap 5. U krijgt nu een samenvatting te zien van de overboeking, nadat u op bevestigen drukt dient u 
de overboeking te verifiëren met een viercijferige SMS code die u ontvangt. Daarna is de overboeking 
verzonden en terug te vinden op uw rekeningoverzicht. 

 

Doorlopende periodieke vernieuwen of stopzetten 

U kunt lopende overboekingen eenvoudig beheren via het menu voer betalingen uit. Bij het overzicht 

van betalingen kunt u deze eenvoudig wijzigen of stopzetten. 

 


