Gefeliciteerd!
Betalen in onze Wasserette
is nu veel slimmer!

Download
Airwallet nu

3D secure
Jouw bank vraagt mogelijk om de betaling te bevestigen met 3D Secure. Volg de stappen op het scherm.
Als jij problemen ondervindt, neem dan contact op
met de bank of afgever van de kaart, zij helpen je bij het
instellen van de kaart voor 3D Secure.

Airwallet ApS
+45 7870 9999
contact@airwallet.net

Aan de slag
1.

Airwallet gebruiken

Nog vragen?

Wanneer je moet wassen

Je kan de antwoorden op de meest

neem je, je wasgoed en smartphone mee

gevraagde vragen op

naar de wasruimte. Doe het wasgoed in

airwallet.net/faq-user/

de machine, sluit de deur en selecteer

Je bent ook welkom om contact met ons

Download de Airwallet app voor je smartphone via

indien mogelijk het programma.

op te nemen via +45 7870 9999 of

Google Play, App Store of App Gallery

Open Airwallet en selecteer de machine

contact@airwallet.net

Download Airwallet

die je hebt geboekt of wilt starten. Swipe

2.

Maak gebruiker aan
Open de app en maak een nieuwe gebruiker aan. Vul je
naam en telefoonnummer in, en selecteer vervolgens
een pincode voor je Airwallet account.

op de app om te betalen en start het

We hopen dat je net zoveel plezier hebt

programma op de automaat. De app

van Airwallet als wij. We werken elke dag

vereist een stabiele verbinding met een

hard om Airwallet te verbeteren

mobiel netwerk of WIFI om de aankoop te

Als je nog ideeën of verbeterpunten hebt,

voltooien.

horen we graag van je.

Geen volle machines meer
Bekijk de actuele beschikbaarheid van de
machines en boek ze vanaf werk, school,
of gewoon je appartement met de
Airwallet-app.

3.

Reserveer een machine
Bevestig telefoonnummer

Als de eigenaar van uw Wasserette het

Bij het aanmaken van de account, wordt je gevraagd

heeft ingeschakeld, wordt de optie

een 6-cijferige activeringscode in te voeren die je per

boeking

sms ontvangt. Het is dus belangrijk dat je de juiste

wasbeurt. Selecteer “Boeking” in het

landcode en telefoonnummer invoert.

menu en kies de tijd die u het beste

geactiveerd

na

de

eerste

uitkomt. Je kunt een herinnering toevoegen zodat je de reservering niet vergeet.
Reserveren is optioneel en de betaling

4.

gebeurt pas wanneer je de machine start.

Voeg betaalmethode toe
Om Airwallet te kunnen gebruiken, moet een geldige
betaalmethode worden toegevoegd.
Airwallet accepteert Visa, Mastercard, Apple Pay,
Google Pay, Discover, JBC, American Express,
Bancontact en iDEAL.

