UW EIGEN
ONDERNEMING
STARTEN!
Wij helpen u
graag bij deze
grote stap

Een eigen onderneming
starten is een grote
stap. Zit u nog in de
oriënterende fase, of
opent u uw nieuwe zaak
al binnenkort? Wilt u
een winkel of webwinkel
beginnen? Wat voor
onderneming u ook
begint, u heeft een
betaaloplossing nodig
om uw klant bij u te
laten betalen. Dat is waar
Worldline u graag bij
helpt.

Meer omzet door de juiste betaaloplossing
Bij het opstarten van een onderneming staat het optimaliseren van de klantbeleving centraal.
Eenvoud, efficiëntie en veiligheid zijn hierbij belangrijke succesfactoren, zowel in de winkel als in de
webshop. Uitstekende service draagt bij aan de tevredenheid van uw klant. Het afrekenen is een
belangrijk onderdeel van de service die u biedt. Niet alleen voor uw klant, maar ook voor u. Met
onze flexibele betaaloplossingen kunt u uw klanten altijd en overal laten betalen.

Alles onder één dak
Worldline biedt betaaloplossingen voor alle situaties. Op al onze betaalautomaten accepteert u
eenvoudig pinbetalingen met Maestro en V PAY en alle populaire internationale betaalkaarten zoals
MasterCard, Visa, JCB, UnionPay, Discover en Diners Club. Zo laat u uw klanten overal op de door
hen gewenste manier betalen. Veilig en betrouwbaar. Met de juiste betaaloplossing van Worldline
maakt u de beleving van uw klanten compleet.

Innovatieve betaaloplossingen voor iedere situatie
Voor uw winkel biedt Worldline verschillende betaalautomaten waarop uw klant eenvoudig
contactloos kan betalen. U kunt kiezen uit een groot assortiment toonbank- en mobiele
betaalautomaten, met of zonder kassakoppeling.
Voor betaaloplossingen voor uw webwinkel kunt u ook bij ons terecht. Zo laat u uw klant ook
online veilig en gemakkelijk betalen met alle populaire betaalmiddelen. Met een ‘easy checkout’
zorgt u ervoor dat uw klanten niet vroegtijdig afhaken in hun bestelproces. Ook het eenvoudig
verwerken van retouren draagt bij aan de klanttevredenheid. Bovendien kunt u zich met een goed
retourproces onderscheiden van de concurrentie.
Bij Worldline heeft u bovendien gratis online inzage in al uw transacties.

Zet ook uw onderneming op de kaart

met de juiste betaaloplossing
Over Worldline

Starterspakketten

Met het bieden van de juiste betaalmogelijkheden 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, betaalautomaten, betaalkaartacceptatie, cadeaukaarten en loyalty diensten, kortom een one-stopshop voor uw volledige betalingsbeheer.

Wilt u al uw betalingsverkeer eenvoudig en voordelig geregeld hebben onder één dak? Dan zijn de
Worldline alles-in-één betaalpakketten een interessante optie. Deze ‘Complete Start Packs’ bestaan uit:
• een kwalitatieve toonbank- of mobiele betaalautomaat;
• de acceptatie van alle populaire betaalmiddelen;
• online inzage in transacties;
• onderhoud en technische ondersteuning.

Met het toevoegen van Equens’ dochteronderneming PaySquare in 2016, heeft Worldline
haar positie op de Europese markt voor betalingen nog meer versterkt en haar aanbod van
betaaldiensten verder uitgebreid.
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Service

Welke service past bij u?
De Worldline betaalautomaten zijn robuust en stabiel. U wilt echter ook bij onvoorziene
situaties uw klanten goed van dienst zijn. U kunt bij Worldline kiezen tussen verschillende
onderhoudscontracten. Hiermee bepaalt u zelf hoe snel een monteur bij u is wanneer er
onverhoopt iets mankeert aan uw betaalautomaat. Er zijn verschillende onderhoudscontractopties,
afhankelijk van uw wensen.
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Installatie
De Worldline betaalautomaten kunt u eenvoudig zelf installeren middels plug & play óf u laat
een van onze service monteurs dit voor u regelen op uw locatie.

Meer informatie?

worldline.com
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Kijk voor meer informatie op https://pinnen.nl/starters. Hier vindt u niet alleen meer informatie
over onze betaaloplossingen maar ook handige tips voor het starten van een eigen onderneming.
Of neem contact met ons op via sales-netherlands@worldline.com of bel met 088- 765 70 10.
Onze medewerkers adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden.

