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CvK Hervormde Gemeente Asperen – SKG Collect Website en App 

Instructie: 

Storten en gebruiken van tegoed op de SKG Collect website en Appostel app 

Versie 1.0; 12 oktober 2020 

Samenvatting: 

Deze instructie geeft een korte uitleg hoe u tegoed kunt opwaarderen en gebruiken voor collectes 

en/of giften. 

 

Stappen: 

Website 

1. Ga via de website www.hervormdasperen.nl naar de SKG Collect website van het CvK of ga 

direct naar deze website via https://site.skgcollect.nl/415/ 

 
2. Klik op de knop "Mijn account" rechts bovenin 
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3. Log in met uw emailadres en wachtwoord. Voor het aanmaken van een account, zie de 

algemene instructie. 

4. Klik, nadat u succesvol bent ingelogd, opnieuw op "Mijn account".  

 
5. Klik op "Tegoed". 

 
6. U ziet hier het huidige tegoed, en de instellingen m.b.t. automatisch opwaarderen. Hier heeft u 

drie keuzes: 

• Tegoed opwaarderen: Nadat u op deze knop heeft geklikt, geeft u het bedrag in waarmee u 

u saldo wilt opwaarderen. Daarna kiest u de betaalwijze (Automatische incasso of iDeal). Als 

u hebt gekozen voor "Automatische incasso", wordt u gevraagd uw bankgegevens in te 

vullen of een eerder gebruikt banknummer te kiezen. Nadat u heeft geklikt op "Tegoed 

opwaarderen, wordt de betaling verwerkt en zodra dit is gebeurd, wordt het saldo tegoed 

bijgewerkt. Bij automatische incasso kan dit even duren. 

• Opwaardeer historie: Hier ziet u de historie van al uw transacties op uw tegoed 

(opwaarderingen en betalingen) 

• Instellingen. Hier kunt u instellen dat uw saldo automatisch wordt opgewaardeerd en u 

meldingen per email krijgt als uw saldo onder een ingesteld bedrag komt. Voor automatisch 

opwaarderen, kiest u hier vaar Ja, geeft u het bedrag in waarbij opgewaardeerd moet 

worden en met welke bedrag u wilt opwaarderen. Bij rekening kiest u uw bankrekening dat 

u voor automatische incasso heeft aangemaakt.   

NB: automatisch opwaarderen gaat altijd via automatische incasso. Hier heeft u ze lf geen 
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omkijken maar naar. 

 

 

Appostel App 

1. Open de Appostel app op uw telefoon. Als u deze nog niet hebt geïnstalleerd, kunt u deze 

installeren via de Apple of Android appstore. 

2. Voor een uitleg van de verschillende schermen in de Appostel app, zie de alge mene instructie 

3. Ga in de app naar tabblad Financieel. Klik linksboven op het bedrag (van uw huidige tegoed). U 

kunt in het nieuwe venster kiezen voor "Saldo opwaarderen" of "Saldo instellingen".  
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4. Door op "Saldo opwaarderen" te klikken, kan het saldo opgewaardeerd worden.  Geef het 

bedrag in waarmee u het saldo wilt opwaarderen, de betaalmethode (Incasso of iDeal). Bij 

incasso gevraagd uw bankrekening gegevens in te vullen of een bestaand bankrekening te 

kiezen. Bij iDeal wordt gevraagd de bank te kiezen waarmee u bankiert.  

Nadat u op "BEVESTIG" klikt, wordt de betaling verwerkt en zodra dit is gebeurd, wordt het saldo 

tegoed bijgewerkt. Bij automatische incasso kan dit even duren. 
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5. Door op "Saldo instellingen" te klikken, kunt u instellen dat uw saldo automatisch wordt 

opgewaardeerd en u meldingen per email krijgt als uw saldo onder een ingesteld bedrag komt. 

Voor automatisch opwaarderen, zet u deze optie op Actief, geeft u het bedrag in waarbij 

opgewaardeerd moet worden en met welke bedrag u wilt opwaarderen. Klik op "OPSLAAN" om 

uw instellingen op te slaan. 

NB: automatisch opwaarderen gaat altijd via automatische incasso. Hier heeft u zelf geen 

omkijken maar naar. 

 
 


