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Gebruiksaanwijzing 

Persoonlijke rekeninghouder 

Hoe je jouw Gratis Persoonlijke Paxum-account registreert & verifieert 
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Hoe je jouw gratis persoonlijke Paxum-account aanmaakt 

 
Paxum accepteert nieuwe accounts/rekeningen voor individuen en bedrijven gevestigd in 

landen over de hele wereld, met slechts enkele uitzonderingen (zie de algemene voorwaarden van 

Paxum voor de specifieke details).  

Paxum, een geregistreerd geldservicebedrijf, biedt zijn klanten een beveiligd e-walletplatform 

dat real-time betalingsopdrachten op wereldwijde schaal mogelijk maakt. Bulkbetalingsopties 

zijn ook beschikbaar voor geverifieerde Paxum-Business rekeninghouders. 

Wat betekent dit voor jou? 

Dit betekent dat jij real-time geld kan versturen en ontvangen; 24 uur per dag, 7 dagen per week 

en praktisch overal ter wereld!  

Iedereen kan een gratis Paxum-account aanmaken. Ga simpelweg naar de website van Paxum 

(http://www.paxum.com) en klik op REGISTER. (Zie afbeelding 1) 
 
NB: Als je Paxum.com bezoekt kan je controleren dat je op de goede website zit door te klikken op het GROENE 
slotje in de adresbalk. Dit geeft aan dat je je op een veilige website bevindt met de beste encryptie die beschikbaar 
is. Deze validiteit bewijst dat dit echt de website is van Paxum. Zo kun je phishing-praktijken gemakkelijk ontwijken.  

 

Afbeelding 1: Paxum.com Register (registreren) 

 

http://www.paxum.com/
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Nadat je op Register hebt geklikt zal je meerdere pagina’s na elkaar te zien krijgen. Op deze 

pagina’s zal je informatie moeten verschaffen, zoals je naam en adres, om de registratie te 

voltooien. Bekijk de screenshots hieronder om erachter te komen welke gegevens je nodig hebt:  

 
De registratie-pagina 

 

Klik op Open Personal account om te beginnen.  
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Email - Vul het e-mailadres in dat je gaat gebruiken voor jouw Paxum-account.  

Paxum Tips & Trucs – Gebruik, indien mogelijk, liever een privé e-mailadres dan een e-mailadres 

dat veel mensen kennen. Dit zorgt voor betere bescherming tegen hackers en criminelen. Om je 

privacy te waarborgen is het mogelijk om later extra e-mailadressen toe te voegen aan je 

account.  
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Enter password (vul een wachtwoord in) – Het wachtwoord moet ten minste 8 karakters lang 

zijn en in ieder geval één hoofdletter, één symbool en één cijfer bevatten. Al deze vereisten zijn 

terug te vinden in de groene ballonnetjes onder de velden waar je het wachtwoord moet 

invullen. Ze worden groen als je aan de voorwaarde in het ballonnetje hebt voldaan, zoals te 

zien is in de onderstaande afbeelding: 

 

Selecteer een veiligheidsvraag uit het drop-down menu en vul vervolgens het antwoord op de 

vraag in het corresponderende veld in. 

Klik als je klaar bent op Proceed.  

Op de volgende pagina heb je onderstaande gegevens nodig. De vertaling staat tussen haakjes:  

NAME: (naam) 

First Name (voornaam) 

Last Name (achternaam) 

Middle Name (midden-naam, optioneel) 

Date of Birth 

(geboortedatum) 

ADDRESS: (adres) 

Street Name (straatnaam) 

Street Number (huisnummer) 

City (stad) 

State (staat; drop-down menu – jouw IP-adres bepaalt de opties) 

Postal Code (postcode) 

Country (land; drop-down menu – jouw IP-adres bepaalt de opties) 

ID: (identificatie) 

SELECT IDENTITY DOCUMENT  (selecteer identiteitsbewijs; drop-down menu-opties) 

DOCUMENT NUMBER (documentnummer) 

ISSUE DATE (afgiftedatum) 

ISSUED BY (afgegeven door) 
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COUNTRY OF ISSUE (land van afgifte; drop-down menu-opties) 

OCCUPATION (beroep; drop-down menu-opties) 

TAX IDENTIFICATION NUMBER (identificatienummer van de belasting, optioneel) 

TAX RESIDENT OF (belastingbetaler van regio…; drop-down menu-opties) 

De rand van elk veld zal groen kleuren zodra deze correct is ingevuld.  

Klik op Proceed om verder te gaan.  

Hieronder kan je zien hoe de pagina eruit ziet: 
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In de volgende sectie worden er financiële details gevraagd met betrekking tot het doel van 

jouw Paxum-account. Hieronder zie je hoe deze pagina eruit ziet: 

 
Financial details (financiële details) 

Estimated Monthly Deposits (geschatte maandelijkse stortingen) – Hoeveel geld verwacht je 

maandelijks te ontvangen op jouw Paxum-account? Rechts in het veld kies je de juiste valuta uit 

het drop-down menu. 
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Estimated Monthly Withdrawals (geschatte maandelijkse opnamen) – Hoeveel geld verwacht jij 

maandelijks op te nemen van jouw Paxum-account? Rechts in het veld kies je de juiste valuta uit 

het drop-down menu. 

*Opmerking: als de maandelijkse hoeveelheden die je hier invult later veranderen heeft dit geen 
invloed op de aanvraag of verificatie van jouw account. 

Klik op de knop ADD CURRENCY (valuta toevoegen) om meerdere valuta te gebruiken. Je kunt 

ook later nog meer valuta toevoegen.  

SOURCE (bron) 

Explain Source of Funds for this account (verklaar waar het geld dat op jouw Paxum-account zal 

worden gestort vandaan komt)  – Word je betaald voor affiliate-marketing? Word je betaald als 

werknemer? Hebben jouw betalingen betrekking tot performing-inkomsten? Weet je van 

tevoren welke bedrijven jou zullen betalen? Waar komen jouw betalingen vandaan? Dit soort 

informatie is relevant om hier in te vullen.  

Purpose of Account (doel van jouw account) – Wil je een Paxum-account om betalingen te 

ontvangen of te versturen? Of allebei? Laat ons dat hier weten. Deze informatie is noodzakelijk 

om jouw betalingen zo goed mogelijk te kunnen verwerken.  

Klik onderaan de pagina op NEXT om verder te gaan.  
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Op deze pagina staan een aantal vragen die je met Yes (ja) of No (nee) moet beantwoorden. De 

vertalingen van de vragen staan in dezelfde volgorde hieronder: 

- Heb jijzelf of naaste familieleden ooit een hoge positie bij de overheid gehad? 

- Ben je op dit moment betrokken bij een rechtszaak? 

- Ben je van plan om jouw Paxum-account te gebruiken voor donaties aan 

liefdadigheidsinstellingen.  

- Is iemand van jouw bestuurders of aandeelhouders belastingbetaler in de USA? 
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Hier moet je nadat je de Terms of Use (algemene voorwaarden) hebt gelezen overal Yes (ja) 

invullen om aan te geven dat je akkoord bent met al deze voorwaarden.  

Klik op NEXT nadat je overal ja hebt ingevuld om naar de laatste stap van de account-registratie 

te gaan: 

 
Vul hier jouw telefoonnummer in en verifieer deze op de onderstaande manier: 



© Paxum Inc 

 

Je ontvangt een SMS met hierin een verificatie-code. 

 

Vul deze code in op de webpagina en klik op CONFIRM PHONE (bevestig telefoon).  

Hieronder zie je hoe dit eruit ziet: 
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Als je telefoonnummer is bevestigd krijg je het volgende scherm te zien: 

 
De registratie is succesvol verlopen! Als het goed is ontvang je kort hierna een e-mail op het e-

mailadres dat jij aan het begin van de registratie hebt ingevuld.  
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Binnen enkele minuten nog geen e-mail ontvangen? Check ook even je spamfilter. 

Na het klikken op de link zal je op de Paxum-website terecht komen. Hier kan je vervolgens de 

benodigde documenten uploaden om jouw account te verifiëren.  

 

Hoe je jouw gratis persoonlijke Paxum-rekening verifieert 
 

Het verifiëren van jouw Paxum-account is makkelijk en veilig.  

Voor mensen met een privé account zijn de volgende geldige documenten nodig.  

1. Identiteitskaart met foto (foto-ID). Dit kan een duidelijke kleurenfoto/scan zijn van jouw 

paspoort of van 2 verschillende andere officiële identiteitsbewijzen.  

Let op: in het bericht met als onderwerp Welcome to paxum.com vind je een link waarop je binnen 

24u moet klikken. Als je dit niet doet wordt je account verwijderd! 
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2. Adresbewijs. Dit kan een duidelijke kleurenfoto/scan zijn van een brief waarop jouw adres 

duidelijk leesbaar is. Bijvoorbeeld een brief van de bank, gemeente of een 

(telefoon)rekening.  

 

Afbeelding 2: Voorwaarden waaraan de benodigde documenten moeten voldoen.  

Alle verificatiedocumenten moeten worden ingediend vanuit de beveiligde Paxum-omgeving. 

Op afbeelding 2 vind je de voorwaarden waaraan de geüploade documenten moeten voldoen.  

Een foto-ID indienen 

Voor het indienen van een foto-ID dien je naar de volgende sectie binnen jouw Paxum-account 

te gaan: 

My Account >> Profile Settings >> Identify Confirmation  

Ongeveer halverwege de pagina vind je een formulier met vragen over de details van het 

document dat je gaat indienen, vul dit formulier volledig in: 
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Afbeelding 3: Formulier voor het indienen van een foto-ID. 

Laten we snel de verschillende velden bekijken die ingevuld moeten worden, om problemen te 

voorkomen: 

Document Type:  Selecteer het juiste type document uit het drop-down menu. Dit zijn de 

verschillende opties: 

Primary (Primair) 

• Passport (paspoort) 

• ID Card (ID-kaart) 

• Driver’s License (rijbewijs) 

Secondary (Secundair) 

• Bank Statement (bankafschrift) 

• IFE Voter Card (IFE-stempas) 

• Military ID (leger-ID) 

• State ID/Government Work Card (staatspas)  

• Notarized Statement (notariële verklaring) 

Paxum Tips & Trucs – Als je een paspoort hebt, is dit de beste optie om te in te dienen als foto-ID voor 

de account-verificatie.  
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Document Number:  Hier staan twee velden: Series (serie) en Number (nummer).  Als jouw 

document geen serie bevat vul je bij dit veld een streepje “-” in. Waar Number staat vul je het 

nummer in dat op jouw document te vinden is (paspoortnummer, rijbewijsnummer etc)  

Issued Date: Vul hier de afgiftedatum van jouw document in.   

Issuing Authority: Door wie is het document afgegeven? Vaak is dit een gemeente of een 

overheid.  

Issuing Country:  Welk land heeft het document afgegeven? Vul deze informatie hier in.  

Issuing State: Welke staat heft het document afgegeven? Vul dat hier in.  

Expiry Date: Vul hier in tot wanneer jouw document geldig is. Als jouw document geen 

vervaldatum heeft, vul dan simpelweg 2021-01-01 in. 

Upload File: Blader door de mappen op je computer en selecteer het juiste bestand om te 

uploaden.  

Dien het document in door op de blauwe knop met “Confirm Identity” rechtsonder te drukken  

Binnen 72 uur zullen de gegevens worden gecontroleerd.  

Let op; de verificatie-afdeling van Paxum controleert geen gegevens in 

het weekend.  

Adresbewijs indienen 

Om een adresbewijs in te dienen moet je naar de volgende sectie gaan binnen jouw Paxum-

account: 

My Account >> Profile Settings >> Street Address Confirmation  

Deze sectie laat zien welke adressen er zijn gekoppeld aan jouw Paxum-account. Je kunt een 

nieuw adres invoeren, je kunt adressen bestempelen als thuis- of werkadres en je een 

document indienen om een adres te verifiëren.  

Je ziet vijf kolommen in deze sectie: Select (selecteer), Address (adres), Type (type), Status 

(status), Confirmed (bevestigd). 
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Identificeer het adres dat je wilt verifiëren en zoek de link “Confirm now” in de kolom 

“Confirmed”. Klik op deze link om op de pagina terecht te komen waar je jouw adresbewijs kunt 

uploaden. Als het goed is ziet de pagina eruit als te zien is op Afbeelding 4: 

 
Afbeelding 4: Formulier voor het indienen van een adresbewijs.  

Document Type: Kies uit het drop-down menu het type document dat je gaat indienen. Dit zijn 

de opties: 

• Electricity Bill (elektriciteitsrekening) 

• Gas Bill (aardgasrekening) 

• Passport (paspoort) 

• ID Card (ID-kaart) 

• Driver’s Licence (rijbewijs) 

• Bank Statement (bankafschrift) 

• Card Statement (Creditcardafschrift) 

• Public Authority Bill (rekening van de overheid) 

• Cable Bill (kabelrekening)  

• Internet Bill (internetrekening) 

• Water Bill (waterrekening) 
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• Lease Contract (leasecontract) 

• Insurance Bill (rekening van een verzekeringsmaatschappij) 

• Garbage Bill (afvalstoffenbelasting) 

• Notarized Statement (notariële verklaring) 

• Other (overig)  

Country: Selecteer uit het drop-down menu het land waar het document vandaan komt.  

State: Selecteer uit het drop-down menu (nadat je een land hebt geselecteerd) eventueel de 

staat waar het document vandaan komt.  

Upload File: Blader door de mappen op je computer en selecteer het juiste bestand om te 

uploaden. 

Paxum Tips & Trucs – Als adresbewijs worden ook digitale documenten waar je adres op staat 

(in plaats van een foto/scan van een papieren document) geaccepteerd. 

 

Dien het document in door op de blauwe knop met “Confirm Address” rechtsonder in het 

scherm te klikken. 

De gegevens zullen binnen 72 uur worden gecontroleerd.  

Let op; de verificatie-afdeling van Paxum controleert geen gegevens in 

het weekend.  

 

 


