
Baie welkom by Hoërskool 
Waterkloof se kontantlose
omgewing!

Volg die stappe op die volgende bladsy om ons 
besoekersbeursie af te laai.



Registrasie proses

STAP 1:

HOE REGISTREER EK?

• Gaan na https://klofiebeursie.co.za/besoeker 

• Voltooi jou naam, van en selfoon nommer.

• Kies jou eie 5-syfer PIN (bv 56789).

• Lees die Terme en aanvaar in die blokkie.

AKTIVEER JOU BEURSIE MET DIE OTP

• Voer die OTP in wat jy per SMS ontvang het en klik op 

“Activate”.

• Of klik op die skakel in die SMS om te aktiveer.

STOOR OP TUISSKERM:

• “Save” https://klofiebeursie.co.za op jou “Homescreen”

sodat jy maklik weer toegang kan kry.

DATEER JOU BESONDERHEDE OP:

• Gaan na “My Profile” en dateer jou besonderhede op.

• Hierdie stap is vrywillig.

WIE MOET REGISTREER?

• Alle besoekende-leerders, onderwysers, ouers en

toeskouers.

STAP 2:

Geld in en uit my Klofiebeursie

Hoe laai ek geld in my KLOFIEBEURSIE?

Gaan na “Top-up Wallet” onder “Wallets” en kies een van die 

opsies:

• EFT (elektroniese bankoorplasing)

Gebruik die bankbesonderhede en die HWK-

verwysingsnommer soos verskaf in die App om 

oorplasing te doen. Maak asseblief BAIE seker dat u 

die verwysingsnommer korrek en volledig intik.

Hierdie opsie is gratis en oorplasings vanaf ABSA sal

binne 25 minute wys. Oorplasings vanaf ander banke

werk net soos enige ander bankoorplasings en kan tot 

48 uur neem om te wys. Maak dus asseblief seker dat

u betyds geld oorplaas.

• Kontant deposito by Bank kan gebruik word maar ‘n 

minimum koste van R70 word per inbetaling verhaal.

• Ozow Instant Top-up

Die veilige Ozow opsie stel fondse onmiddelik in die 

Klofiebeursie beskikbaar teen ‘n klein tarief van 3%.

‘n Betalingsversoek-skakel kan ook hier per SMS van 

die leerder na ‘n ouer of ander persoon gestuur word 

om fondse in die beursie te laai.

STAP 3:

Betaling van produkte

AANKOPE

• Al ons stalletjies en snoepies is toegerus met terminale

wat Klofiebeursie betalings aanvaar.

• Die “Scan to Pay” funksie kan gebruik word deur die QR 

kode wat die stalletjie of snoepie aan jou sal toon te

skandeer om ‘n betaling te maak.

• Die “Code to Pay” funksie word hoofsaaklik gebruik indien

jou slimfoon se skandeerder nie skandeer nie. ‘n 

Betaalkode word deur die snoepie of stalletjie voorsien

wat jy insleutel om betaling te maak. 

• Sommige Apple slimfone wat IOS15 gebruik se 

skandeerders werk net af en toe.

LUGTYD aankope:

• Klik op “Shop Now” en kies “Airtime”.

• Volg die maklike instruksies om lugtyd vir jouself of vir 

iemand anders met jou Klofiebeursie te koop.

• Dit mag dalk meer ekonomies wees om aan die einde van 

die byeenkoms lugtyd te koop van die geld wat oorgebly

het in jou Klofieeursie in plaas van ‘n terugbetaling na jou

bankrekening

KLOFIEBEURSIE: STAPPE OM JOU AANLYN-BEURSIE AF TE LAAI



ALGEMENE VRAE

4. Hoe stuur ‘n ouer of leerder geld van een KLOFIEBEURSIE na ‘n ander KLOFIEBEURSIE?

• Gaan na “Wallets” en kies die “Pay to Wallet/Mobile” opsie.

• Sleutel die selfoon nommer in van die persoon na wie jy wil geld stuur en volg die insruksies.

• NB: Maak seker dat jy die regte selfoonnommer gebruik aangesien die geld dadelik oorgeplaas word en die transaksie

glad nie omgedraai kan word nie.

• Oorplasings tussen beursies is vinnig en heeltemal gratis.

2. Hoe sien ek my TRANSAKSIES?

• Klik op “Transaction History” onder “Wallets”.

• Jy sal hier jou laaste 100 transaksies kan sien.

1. Kan ek my geld na my bankrekening terugbetaal na afloop van die byeenkoms?

• ‘n Vergunning word gemaak aan besoekers wat die Klofiebeursie gebruik om na afloop van die byeenkoms die gelde wat in 

jou beursie oorgebly het terug te betaal na jou bankrekening.

• Gaan na “Banking” kies “Add Bank Account” en volg die instruksies. Gaan dan na “Pay to Bank Account” om geld uit te

betaal.

• ‘n Minimale koste van R5 word per uitbetaling gehef. 

Hulp of enige vrae? 

Kontak gerus die WhatsApp hulplyn soos aangedui in die App vir enige hulp of vrae. #revolusionêr #kontantloos

3. ‘n Kaart vir jou Klofiebeursie.

• By sekere byeenkomste mag daar dalk betaalkaarte beskikbaar wees wat aan jou Klofiebeursie gekoppel word om sonder ‘n 

slimfoon betalings te maak. In die geval gebruik jy dieselfde PIN nommer waarmee jy geregistreer het om die kaart-betaling

goed te keur.


