
Krijgt u regelmatig 
klanten of gasten uit 
niet-eurolanden over 
de vloer? En zorgen zij 
voor een aanzienlijk deel 
van uw omzet? Maak 
het afrekenen voor deze 
klanten en gasten dan 
zo aantrekkelijk mogelijk, 
met Dynamic Currency 
Conversion.

Laat uw klanten en gasten betalen in hun eigen valuta
Met Dynamic Currency Conversion (DCC) zorgt u ervoor dat uw klanten uit niet-eurolanden ook bij 
u in hun eigen vertrouwde valuta kunnen afrekenen, gewoon met hun betaalkaart van MasterCard,
Visa, Maestro en V PAY. Zo weten ze bij het afrekenen precies waar ze aan toe zijn, terwijl u het 
bedrag in euro’s krijgt uitbetaald. Een geruststellend idee voor uw klanten, want dit betekent geen 
vervelende verrassingen achteraf. Het transactiebedrag wordt namelijk afgeschreven zonder 
koersverschil. Door deze zekerheid zullen uw buitenlandse klanten eerder geneigd zijn bij u te 
besteden. Oók kunnen zakelijke kaarthouders direct de daadwerkelijke kosten declareren. 
Kortom: met DCC biedt u uw klanten extra service bij het afrekenen. 

Meer voordeel met DCC
Niet alleen uw klanten hebben voordeel bij deze extra dienstverlening, u ook! U ontvangt namelijk 
een aantrekkelijke vergoeding voor alle niet-euro transacties met DCC. Bovendien kunt u rekenen 
op vakkundige begeleiding door onze DCC-partners Global Blue en Currency Select, zoals training 
van uw medewerkers en overzichten van uw DCC omzet. Hiermee kunt u uw inkomsten een 
positieve impuls geven en de beste DCC-resultaten realiseren. Kijk voor meer informatie over 
Global Blue en Currency Select op global-blue.com of currencyselect.com.

Hoe werkt DCC?
DCC is mogelijk voor betalingen met MasterCard, Visa, Maestro en V PAY kaarten en in verschillende 
valuta, zowel via een betaalautomaat als via een kassa- of hotelreserveringssysteem. Uw klant 
krijgt de betaling aangeboden in beide munteenheden in zijn eigen vertrouwde munteenheid en 
in Euro’s en de klant kan zelf kiezen in welke valuta er wordt afgerekend. De wisselkoers wordt 
berekend op het moment van de betaling. En u ontvangt een aantrekkelijke vergoeding over alle 
DCC-transacties. 
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De voordelen voor uw klanten of gasten 
• Meer betaalgemak: uw klanten en gasten kunnen in hun eigen valuta betalen. 
• Meer duidelijkheid: het uit te geven bedrag is meteen bekend. 
• Meer snelheid: uitgaven met een zakelijke creditcard kunnen direct worden gedeclareerd.

De voordelen voor u 
• Meer inkomsten: u ontvangt voor elke transactie een aantrekkelijke vergoeding. 
• Meer omzet: uw klanten of gasten weten waar ze aan toe zijn en zullen hierdoor eerder 

overgaan tot een aankoop. 
• Minder risico: u kunt een groot aantal valuta accepteren zonder koersrisico te lopen. 
• Vakkundige begeleiding: Global Blue en Currency Select helpen u om de beste  

DCC-resultaten te realiseren. 
• Helder inzicht: u krijgt een gedetailleerd overzicht van uw DCC-resultaten.

Meer informatie?
Belt u ons gerust om te informeren of het bij uw non-euro omzet aantrekkelijk is om DCC te 
accepteren, of als u andere vragen heeft. Op pinnen.nl/dcc vindt u meer informatie of u kunt contact 
met ons opnemen via de telefoon 088-765 7010 of via sales-netherlands@worldline.com. 

Dynamic Currency Conversion
Over Worldline
Met het bieden van de juiste betaalmogelijkhe-
den verhogen ondernemers hun conversie en 
sales. Met ruim 40 jaar ervaring is Worldline de 
Europese marktleider in betaaloplossingen en 
betaalautomaten. Worldline levert innovatieve 
betaaloplossingen, waarmee ondernemers hun 
klanten veilig en gemakkelijk op de door hen 
gewenste manier kunnen laten betalen. Online, 
in de winkel én uiteraard ook in omnichannel 
omgevingen. Worldline biedt een compleet 
aanbod van omnichannel oplossingen, betaal-
automaten, betaalkaartacceptatie, cadeaukaar-
ten en loyalty diensten, kortom een one-stop-
shop voor uw volledige betalingsbeheer.

Met het toevoegen van Equens’ dochteronder-
neming PaySquare in 2016, heeft Worldline 
haar positie op de Europese markt voor betalin-
gen nog meer versterkt en haar aanbod van 
betaaldiensten verder uitgebreid.
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