
STAP 1 > INSCHRIJVEN

Schrijf je in via het aanmeldformulier
Als je je hebt aangemeld via het formulier ontvang je een ledencontract. Deze stuur je ondertekend
retour en je betaalt de factuur. Wanneer het contract en de betaling bij ons binnen zijn wordt jouw
circulair geld-rekening direct aangemaakt. Binnen twee werkdagen ontvang je een bericht dat je
rekening is geopend.

STAP 2 > GEBRUIKEN

Betalen met de computer
Log in via de knop ‘Betaalomgeving’ op de website van United Economy. Deze vind je rechts bovenin
de website. Je kunt ook direct naar https://mijn.circuitnederland.nl/unitedeconomy. Je kunt je
overschrijvingen zien, betalingen doen, jouw rekeninggegevens downloaden, andere deelnemers
vinden en ook eventueel je vraag en aanbod beheren op de marktplaats (advertenties). Bekijk het
filmpje ‘Thuisbankieren op de computer’.

Betalen via de betaalapp
De Circuit Nederland mobiele app is beschikbaar voor Android and iOS. Na het starten van de
betaalapp ga je naar het configuratiescherm en daar vul je eenmalig de volgende URL in:
https://mijn.circuitnederland.nl/unitedeconomy. Vervolgens sla je dit scherm op en log je in met je
eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Eenmaal ingelogd vind je alle deelnemers met wie betalingen
gedaan kunnen worden. Bekijk het filmpje ‘betalen met de betaalapp’.

Betalen en ontvangen via een QR-Code
Het is ook mogelijk een betaling via een QR code te regelen. Heel handig in winkels en restaurants. Als
koper scan je de QR code met de Circuit Nederland mobiele app en klik je op bevestigen. Als verkoper
maak je een QR code eenvoudig aan in deze app of de United Economy ‘Betaalomgeving’. Ook is het
mogelijk om de QR code op te nemen op de factuur die je als verkoper verzendt.

STAP 3 > ONTMOETEN

Maak kennis met gelijkgestemden
Naast het handelen in circulair geld, is United Economy ook je kans om gelijkgestemden te ontmoeten.
Bedrijven, organisaties én ondernemers die duurzaamheid en een circulaire economie belangrijk in hun
werk maken. Zie het als een ‘duurzaam netwerk’. Regelmatig worden er ontmoetingen en carrousels
georganiseerd voor alle deelnemers en gasten. Kijk in de agenda waar en wanneer je kunt deelnemen.

Via de zoekoptie in je betaalomgeving of app kom je eenvoudig in contact met andere deelnemers. Je
vindt de juiste contactpersoon per bedrijf en de praktische manier hoe bij een bedrijf het betalen met
Uniteds in z’n werk gaat. Om jouw bedrijf goed vindbaar te maken is het handig om je eigen profiel met
de juiste trefwoorden te vullen.

Door deelname aan United Economy kun je voortaan handelen in Uniteds en ook bij alle lokale munten
die aangesloten zijn bij Circuit Nederland zoals, Utrechtse Euro, Vix, Arnhems Hert en Zeister Knoop.
Achtergrondinformatie over Uniteds en Circuit Nederland vind je hier.

Heb je nog vragen? Dan staat je antwoord misschien al tussen de veelgestelde vragen.
Al je overige vragen stel je via welkom@unitedeconomy.nl

Welkom bij United Economy
Wat goed dat jij jouw veranderkracht wilt inzetten én de wereld in positieve
zin wilt versterken. Samen bouwen we aan een waardevolle toekomst.
In dit overzicht vind je alle informatie die je nodig hebt om van start te gaan.
In drie eenvoudige stappen kun je al beginnen met impact maken!
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