


Download in de APP store of via GOOGLE Play de Givt app en volg de volgende 
stappen



Klik op de streepjes links 
bovenin je scherm, om bij je 
instellingen te komen.

Kies voor registratie voltooien.

Je komt nu in een scherm waar 
je een account moet aanmaken. 
Het wachtwoord moet uit ten 
minste 7 tekens bestaan, 
waaronder een hoofdletter en 
een cijfer. Door toestemming te 
geven dat je gegevens 
vastgelegd mogen worden door 
Givt, kom je in het scherm waar 
je je adres gegevens en 
bankgegevens dient in te vullen.



Via de knop [Volgende] wordt je doorgestuurd naar Slim 
Pay, waarbij je via een sms een code ontvangt om je 
machtiging aan Givt af te geven.



Via de  instellingen 
kan je een 
toegangscode 
aanmaken, zodat 
je makkelijk je 
gegeven giften 
kunt inzien.



Indien er 2 collectes zijn, dien je alert te zijn, dat je de juiste collecte 
invult. Ook als je alleen de 2e collecte wilt geven, dien je de 
volgende stappen te ondernemen. Eenmaal ingevuld, dan kan je de 
telefoon bij de eerste collecte zak al contact laten maken met de 
zender. Beide collectes worden dan in één keer verwerkt!

Klik op [Collecte 
toevoegen]
Hierdoor komt er 
een 2e collecte 
naast de 1e te 
staan. Je kan beide 
invullen of alleen 
de 2e collecte. 

Klik op [Volgende]



Kies voor [Geef in de kerk, aan de deur of op straat]



Het is ook mogelijk om via [Kies een doel uit de lijst] te geven.



Bij [Giften] kan je de gegeven giften terugvinden. Binnen 15 minuten na 
donatie, is een gift nog te annuleren. Naast annuleren kan ook nog de gift 
teruggevraagd worden door de automatische afschrijving bij de bank 
achteraf te herroepen (=binnen 6 weken).



Tot slot, giften via de Givt app zijn fiscaal aftrekbaar. Je vindt ze, als GIVT 
B.V.  terug via je bankrekening.

Na registratie ontvang je 
een mail met een filmpje, 
hierin wordt de app ook 
nog eens uitgelegd!


