Keep Dancin is een initiatief zonder winstoogmerk om evenementen, festival en
aanverwante organisaties te steunen, die getroffen zijn of extra risico’s ondervinden door het
coronavirus. De vele duizenden liefhebbers van festivals die Nederland rijk is kunnen op
deze manier hun favoriete en/of lokale festivals en organisaties steunen, middels een
donatie.
Om alle donaties direct naar jullie festival of organisatie door te sturen, en deze niet eerst in
handen te laten zijn van Keep Dancin, dient er een koppeling gemaakt te worden met Mollie,
onze payment service provider, middels een ‘Live API-key’. Zij handelen alle betalingen af
vanaf het moment dat iemand besluit om een donatie richting jouw organisatie te doen.
Hoe werkt dit?
Om de koppeling te kunnen maken tussen onze website en jouw organisatie willen we
vragen of alle festivals en/of organisaties die zich wensen aan te melden bij Keep Dancin,
zich bij Mollie registreren via deze link.
Zodra je geregistreerd bent kom je op het Dashboard van Mollie. Doorloop de volgende
stappen om ons te kunnen voorzien van de juiste koppeling middels een ‘Live API-key’:
1. In het overzicht bij ‘Start’ kies je voor de blauwe knop met ‘Activeer account’
2. Vul bij de eerste tab ‘Bedrijfsgegevens’ alles in over jouw organisatie
3. Vul bij de tweede tab ‘Belanghebbenden’ alles in over een vertegenwoordiger binnen
jouw organisatie
4. Vul bij de derde tab ‘Websiteprofiel’ alles in over jouw organisatie en een beknopte
uitleg
5. Vink bij de vierde tab ‘Betaalmethodes’ de betaalmethodes aan die jij wenst om jouw
donaties te kunnen ontvangen. Er is geen maximum, hoewel wij aanraden om
sowieso gebruik te maken van iDeal
6. Bij ‘Aanvullende informatie’ worden gegevens gevraagd om ervoor te zorgen dat
Mollie, en zo ook wij, zeker weten dat we te maken hebben met jullie organisatie.
Keep Dancin heeft geen zicht op deze gegevens
7. Na het voltooien van de registratie keer je terug naar het overzicht bij ‘Start’. Hier ga
je vervolgens naar de witte knop met ‘Bekijk API keys’
Voila: ‘Live API-key’
Om de koppeling te maken tussen het Mollie account van jullie organisatie en de website
van Keep Dancin hebben we de ‘Live API-key’ nodig. Kopieer deze en vul deze in, bij het
registratieformulier op de website van Keep Dancin.
Waarom hebben jullie dit nodig?
Met deze Live API-key kan Keep Dancin uitsluitend zorgen voor een correcte betalings
koppeling voor alle donaties en deze donaties in de gaten houden. Keep Dancin heeft door
deze koppeling op geen enkele manier de mogelijkheid om donaties in beheer te hebben.
Alle betalingen van alle donaties gaan rechtstreeks naar de aangesloten organisatie waar de
donatie voor is bedoeld.

