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Betalingen maken deel uit van ons dagelijks leven, of je nu ondernemer bent of klant. 
Maar hoeveel weet je eigenlijk over betalingen? En weet je wat er allemaal komt kijken 
bij een vlekkeloze betaalervaring?

Bij elke online transactie zorgt een groot aantal partijen ervoor dat het geld van de 
shopper op de bankrekening van de ondernemer terechtkomt en dat het 
hele proces snel en veilig verloopt. Met een goed inzicht in dit proces kun je 
verbeteringen doorvoeren voor een betere klantervaring en bij een probleem op het 
juiste moment ingrijpen. Hierdoor heb je uiteindelijk minder storingen en lagere kosten.

Je kunt de conversie en omzet aanzienlijk verhogen door de juiste betaalmethoden 
voor jouw doelgroep aan te bieden en de klantervaring te verbeteren.

€ 717 
MILJARD
online verkopen 
in de EU in 2020

1,9 
BESTELLINGEN

online per shopper, 
per maand

83%
meer online 
verkopen bij 

winkeliers met een 
fysieke winkel

53% 
heeft het afgelopen 

jaar besteld op 
een internationale 

website

E-commerce zit
in de lift
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Waarom betalingen belangrijk zijn



HOE WERKT HET?

Simpel gezegd worden in het betaalproces de transacties tussen een ondernemer 
en een klant verwerkt. Bij het uitvoeren van een betaling worden betaalgegevens, 
zoals creditcardgegevens, doorgestuurd van de klant naar de bankrekening van de 
ondernemer.

Laten we, om te begrijpen hoe het betaalproces in zijn werk gaat, eens kijken naar 
de verschillende partijen en hun rol in dit proces.

Voor elke verkoop is het essentieel dat er op ‘Betalen’ wordt geklikt, want dat 
bepaalt uiteindelijk het succes van een bedrijf. Toch weten veel ondernemers niet 
hoe het geld door de betaalcyclus gaat. Bij elke online transactie werken een groot 
aantal partijen samen om het geld van de klant snel en veilig naar de bankrekening 
van de ondernemer te sturen.
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De betaalstroom 
optimaliseren

Betaalverwerking



1  Als de klant op Betalen klikt, wordt hij 
doorgeleid naar een betaalpagina waar hij zijn 
kaartgegevens invoert. De betaalpagina maakt 
vervolgens verbinding met de betaalgateway, 
die een betaalverzoek aanmaakt en dat naar de 
acquirer verzendt.

2  De acquirer ontvangt het betaalver zoek van 
de betaalgateway en verzendt de transactie 
vervolgens via het kaartnetwerk naar de 
uitgever. De uitgever keurt de transactie goed 
en verzendt de verkoopprijs naar de acquirer.

Wat er gebeurt als u op 
Betalen klikt 
ingenico.com/nl/payments/performance

OndernemerKaarthouder Betaalgateway Acquirer Betaalnetwerk Uitgevende 
bank

3D Secure
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3  De ondernemer wordt vervolgens 
uitbetaald door de acquirer na aftrek van 
de transactiekosten. Bij deze kosten zijn de 
afwikkelingsvergoeding van de uitgevende 
bank en de acquirervergoeding inbegrepen.

4  De verkoopprijs wordt afgeschreven van 
de rekening van de klant en het bedrag 
wordt bijgeschreven op de bankrekening van 
ondernemer.

Wat gebeurt er nadat de klant 
op Betalen heeft geklikt?

Betaalverwerking

1. Betaalpagina 2. Transactie naar uitgevende bank

3. Veilige betaalafronding4. Betaalafronding

https://www.ingenico.com/nl/payments/performance


Verhoog de 
conversieratio 
door de juiste 
betaalmethoden 
aan te bieden

Betaalmethoden

Creditcards, debetkaarten, bankoverschrijvingen, mobiele wallets, 
bij het opzetten van een webshop is het essentieel dat je bepaalt welke 
betaalmethoden je gaat aanbieden. Niet alleen omdat de klant kan kiezen uit 
verschillende methoden, maar ook omdat je met bepaalde methoden de omzet 
kunt optimaliseren.

Als je internationaal verkoopt, is het bovendien essentieel dat je de (zeer 
uiteenlopende) voorkeursbetaalmethoden van de desbetreffende landen kent. 
In Frankrijk bijvoorbeeld wordt voor ruim 80% van de betalingen een kaart 
creditcard gebruikt, terwijl dat in Duitsland en Nederland nog geen 15% is.

Lees meer over de verschillen tussen betaalmethoden en welke methoden het 
meest geschikt zijn voor jouw e-commercebedrijf.

6



Creditcards

Betaalmethoden 

INTERNATIONALE CREDITCARDS

Internationale creditcards blijven de meest gebruikte 
online betaalmethode. Daarom zouden ondernemers 
en bedrijven die internationaal willen verkopen 
creditcards als betaalmethode moeten aanbieden.

Creditcards - De kaarthouder ontvangt een krediet 
van de uitgever. Er is sprake van een voortschrijdend 
saldo, dat maandelijks wordt vereffend.

Debetkaarten - Het bedrag van de aankoop wordt 
afgeschreven van het beschikbare saldo op de 
rekening van de kaarthouder. Als er onvoldoende geld 
op de rekening staat, wordt de transactie door de 
kaartuitgever geweigerd.

Prepaid creditcards - Er wordt van tevoren geld op de 
kaart gezet, zodat het saldo kan worden uitgegeven.

NATIONALE CREDITCARDS

Nationale creditcards werken hetzelfde als 
internationale kaarten, maar worden alleen in een 
bepaald land gebruikt. Deze betaalmethoden 
zijn meestal debetkaarten of creditcards die in 
samenwerking met VISA of Mastercard worden 
uitgegeven, zodat klanten ze ook 
buiten de landsgrenzen kunnen gebruiken.

Ondanks deze co-branding is het binnenlandse merk 
vaak dominant in een land. In België bijvoorbeeld 
worden Bancontact-kaarten in samenwerking met 
Visa of Maestro uitgegeven, maar omdat de meeste 
consumenten Maestro niet kennen, kiezen ze voor het 
binnenlandse merk.
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‘Tot 42% van de 
consumenten 
zal afhaken en 
op zoek gaan 
naar alternatieve 
websites als hun 
voorkeursbe-
taalmethoden 
niet worden 
aangeboden bij 
het afrekenen.’ 

WALLETS

Wallets worden internationaal steeds meer 
gebruikt. Het is een gebruiksvriendelijke en handige 
betaalmethode. Omdat wallets de leverings- en 
factuurgegevens bevatten, kunnen ze klanten bij het 
online betalen in één stap verifiëren. 

Er zijn twee verschillende soorten wallets:

Betaalwallets
Deze wallets verifiëren de klant en verwerken de 
betaling. Bekende voorbeelden van wallets zijn PayPal 
en Alipay.

Containerwallets/authenticatiewallets 
Containerwallets verifiëren de klant en sturen 
betaalgegevens door voor verwerking van de online 
betaling via een bekende betaalmethode, zoals VISA 
en MasterCard. Daarom moet je als ondernemer ook 
een overeenkomst met een acquirer hebben, zodat de 
online betaling kan worden verwerkt.

OFFLINE BANKOVERBOEKING

Met een offline bankoverboeking kunnen klanten 
betalen via een betaalreferentie die ze bij de aankoop 
hebben ontvangen – autorisatie gebeurt echter niet 
onmiddellijk. Als je offline bankoverboekingen 
toestaat als betaalmethode kun je de goederen het 
best pas versturen wanneer je het geld op je rekening 
hebt ontvangen.

AUTOMATISCHE INCASSO

Terwijl de meeste populaire betaalmethoden op push-
basis werken, berust automatische incasso op het 
principe van pull-betaling: de ondernemer schrijft bij 
deze manier van betalen geld af van de rekening van 
de klant voor het betalen van facturen of voor andere 
terugkerende betalingen.

OPEN FACTUUR EN GESPREIDE BETALING

Bij deze betaalmethode betaalt de klant voor zijn 
aankoop na levering, soms in één transactie en soms 
in termijnen. De klant deelt bij daarbij informatie 
voor facturering en levering, maar verstrekt geen 
creditcard- of andere betaalgegevens (bv. Klarna).
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Wallets, bankieren en 
facturen

Betaalmethoden 

https://www.ingenico.com/crossborder


REALTIME BANKIEREN

Oplossingen voor realtime bankieren (RTB) zijn heel 
populair in Europa. De klant kan via zijn eigen bank 
online betalen om iets te kopen of om direct geld over 
te maken. Het is een zeer gebruiksvriendelijke manier 
van betalen omdat betaling plaatsvindt in de online 
bankomgeving of bankierenapp van de eigen bank.

PREPAID- EN CADEAUKAARTEN

De klant zet geld op een kaart of ontvangt een 
cadeaubon, die hij vervolgens kan gebruiken om een 
product te kopen. Deze kaarten worden onmiddellijk 
online geautoriseerd (bv. Fashioncheque, Illicado en 
PaySafeCard).

CONTANTE BETAALMETHODEN

De klant koopt een product of dienst online en 
ontvangt een unieke referentie om zijn aankoop 
te betalen via een gelieerde outlet, winkel of 
geldautomaat (bv. MultiBanco).

CONSUMENTENKREDIET

Bij een consumentenkrediet kan de klant een 
financiële overeenkomst sluiten om artikelen op 
krediet te kopen. Deze betaalmethode is populair in 
Zuid-Europa (Frankrijk, Spanje en Italië, bijv. Oney en 
Cofidis).

Download onze gids over 
internationaal verkopen

ingenico.nl/crossborder

Internationaal 
Verkopen?
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Andere methoden

Betaalmethoden 

https://www.ingenico.nl/crossborder


Wanneer je betalingen van klanten aanvraagt   of 
leveranciers via e-mail factureert, zijn payment 
links een geweldige manier om de cashflow te 
stabiliseren of te vergroten. Voeg eenvoudig 
een betaalbutton toe aan e-mails, zodat klanten 
en leveranciers gemakkelijk directe betalingen 
kunnen doen.

Onze oplossingen zijn afgestemd op de 
behoeften van de klant en bieden daardoor 
ultieme flexibiliteit en resultaten voor je bedrijf. 
Of je nu eten wilt bezorgen of dat klanten iets 
op komen halen op een van jouw locaties, je 
kunt snel een veilige betaallink sturen via jouw 
favoriete verkoopkanaal (sms, e-mail, instant 
messaging of sociale media).

Alle betalingen worden in realtime verwerkt, zodat 
je meteen zeker bent van een veilige autorisatie.

Eenvoudig en snel te installeren

Geen extra hardware of software 
nodig. Geen webshop nodig.

Efficiëntere manier van werken 

Controleer, beheer en reconcilieer 
betalingen snel en eenvoudig met 
realtime transactiegegevens en 
een uitgebreide rapportagesuite.

Gebruik jouw favoriete kanaal

Verzend de link via je gebruikelijke 
communicatiekanaal: sms, e-mail, 
sociale media of instant messaging.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
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Er zijn meer 
manieren om 
digitale betalingen 
te accepteren 
dan alleen via een 
website

Betaallinks



Een shopping cart is software waarmee eenvoudig een product of dienst kan worden 
gekocht in een webshop. Shopping carts zijn de schakel tussen winkelen en kopen. 
Daarom is het essentieel dat je e-commercebedrijf met de beste shopping cart 
software en betaalpartner werkt. 

Plug-ins (ook wel extensies genoemd) zijn specifieke softwarecomponenten 
waarmee je e-commerceplatform wordt verbonden met ons vertrouwde 
betaalsysteem. Worldline heeft de volgende shopping cart plug-ins ontwikkeld, 
waarmee je snel en veilig betalingen van klanten kunt ontvangen.

Opmerking: Al onze plug-ins voldoen aan PSD2.
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Verhoog de 
conversieratio 
door de juiste 
betaalmethoden 
aan te bieden

Shopping Carts



Beheerd door Worldline Beheerd door onze vertrouwde partners

Activeer je account 
Maak vandaag nog een gratis 
testaccount aan en ontdek zelf 
de voordelen van Worldline als 
betaalpartner.

Verbind de twee platformen  
Om de e-commercesoftware te 
verbinden met ons betaalplatform 
voer je in het Worldline-account ge-
woon de instellingen van de plug-in in.

Installeer de juiste plug-in  
Zoek en download een extensie of 
e-commerce-plug-in.
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Plug-ins voor 
toonaangevende 
e-commerceplatforms

Shopping Carts

Hoe te integreren met Worldline?

PLUG-INS COMMUNITY-PLUG-INS



‘Een op de vijf transacties wordt afgebroken in de betaalfase’

Door de betaalconversie te optimaliseren, genereer je meer inkomsten per 
bezoeker en zal de klanttevredenheid verbeteren. En met een probleemloos 
betaalproces verbeter je de klantervaring en daarmee de klanttevredenheid en 
klantenbinding.

Tijdens de levenscyclus van een transactie zijn er kansen om daarvoor te zorgen: 
vanaf het moment dat de klant op de betaalknop klikt tot het moment waarop hij 
de betaalbevestiging ontvangt.
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De betaalstroom 
optimaliseren

Betaalconversie



WAAROM TRANSACTIES MISLUKKEN 

De meest voorkomende redenen waardoor transacties mislukken en klanten geen aankoop doen, zijn:

WAT WORDT BEDOELD MET BETAALCONVERSIE?

Wanneer een klant een online aankoop doet, gaat de transactie door vier fasen:

De klant haakt af omdat er te veel stappen zijn

Niet de juiste betaalopties beschikbaar

Zorgen over de beveiliging

Technische problemen in de waardeketen

De klant kan de kaartgegevens niet vinden 

Onvoldoende saldo op de bankrekening van 
de klant

Waarin de klant zijn 
betaalgegevens invoert en 
op de betaalknop klikt

Controle of de betaling 
kan doorgaan en de klant 
voldoende saldo op zijn 
rekening heeft

Het proces waarin de 
identiteit van de klant wordt 
gecontroleerd; of hij is wie 
hij zegt te zijn

De betaling is gelukt 
en de aankoop wordt 
bevestigd

Betaalpagina Autorisatie Bevestiging Authenticatie
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Betaalconversie

Bekijk onze tips 
voor het 
optimaliseren van 
de betaalstroom 

ingenico.nl/payments/
payment-conversion 

https://www.ingenico.nl/payments/payment-conversion
https://www.ingenico.nl/payments/payment-conversion


Welk soort bedrijf je ook hebt en welk soort transacties je ook verwerkt, het is altijd waardevol 
om naar de data te kijken om zo je betaalproces te optimaliseren. Lees op pagina 18 hoe je met 
onze Business Intelligence-tool MyPerformance waardevolle inzichten krijgt in de redenen waarom 
klanten hun transactie afbreken.

AUTORISATIEPERCENTAGES

Autorisatiepercentages kunnen sterk verschillen tussen aanbieders, met directe gevolgen voor groei 
en succes. Worldline Full Service biedt in heel Europa toonaangevende autorisatiepercentages

      0,7% hoger dan het marktgemiddelde

              4,9% hoger dan het marktgemiddelde

           1,2% hoger dan de grootste concurrent

Optimaliseer met 
autorisatiegegevens 
ingenico.nl/payments/
performance#authorization

Cartes Bancaires

iDEAL

Bancontact

MARKTGEMID-
DELDE

0.7%
HOGER 4.9%

HOGER

1.2%
HOGER

GROOTSTE 
CONCURRENT
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Dataoptimalisatie 

Betaalconversie

MARKTGEMID-
DELDE

http://ingenico.com/payments/performance#authorization
https://www.ingenico.nl/payments/performance#authorisation
https://www.ingenico.nl/payments/performance#authorisation


Wanneer klanten in het smalste deel van de verkoopfunnel zijn aanbeland, kan de 
juiste betaalpagina de omzet doen stijgen en de conversie tot wel 35% verhogen. Er 
zijn een aantal belangrijke maatregelen die je kunt nemen om de betaalpagina te 
optimaliseren:

En het allerbelangrijkste: blijf de betaalpagina testen met echte klanten en analyseer daarbij 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens op basis van hun ervaringen.

Maak de pagina gebruiksvriendelijk
Gebruik begrijpelijke tekst en gekleurde pictogrammen

Wek vertrouwen
Plaats onderdelen op de betaalpagina die vertrouwen wekken zoals de logo’s 
van vertrouwde beveiligingspartners

Beperk het aantal stappen zoveel mogelijk
Laat klanten sneller betalen door hun betaalgegevens op te slaan met tokenisatie

Ontwerp voor mobiel
Zorg ervoor de de betaalpagina mobiel responsief is 

Lokaliseer de betaalpagina
Bied lokale betaalmethoden en prijzen in lokale valuta

Geef gebruikers een gevoel van controle
Met een duidelijk besteloverzicht, annuleringsopties en alternatieve 
betaalmethodenZie onze UX-tips om 

jouw betaalpagina 
te verbeteren 

https://www.ingenico.nl/
payments/payment-page-
conversion
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De conversieratio 
verbeteren

UX – best practices

https://www.ingenico.nl/payments/payment-page-conversion


Best practices om jouw 
betaalpagina te verbeteren 
ingenico.nl/payments/
performance#page

28 ingebouwde talen 

Op conversie getest en geoptimaliseerd 

‘Onthoud mij’

Responsief design 

Aangepaste uitstraling en tekst
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Een voor conversie 
geoptimaliseerde 
betaalervaring

UX – best practices

https://www.ingenico.com/payments/performance#page
https://www.ingenico.nl/payments/performance#page
https://www.ingenico.nl/payments/performance#page


Met onze Business Intelligence-tool MyPerformance 
krijg je op één intuïtief platform inzicht in de 
betaalresultaten. Je hebt direct toegang tot 
essentiële meetwaarden door de tijd heen, zoals de 
gemiddelde transactiewaarde, 3D Secure-verzoeken, 
conversieratio en redenen voor afwijzing van een 
transactie.

Je ziet bovendien het percentage afgebroken 
transacties, waardoor je inzicht krijgt in de redenen 
waarom klanten hun transactie afbreken.

Verder zie je in welke regio’s de transacties 
zijn uitgevoerd, zodat je weet welke lokale 
betaalmethoden, valuta’s en talen je op de 
betaalpagina moet implementeren.

Maak kennis met  
MyPerformance 
ingenico.nl/payments/
performance#insights

Bekijk geldstromen en de 
conversieratio door de tijd heen

Direct een overzicht van de essentiële 
meetwaarden

Analyseer de invloed van de 
gemiddelde transactiewaarde 
(inhoud van winkelmandje) 
op de betaalresultaten

Krijg inzicht in de redenen voor het 
afbreken van transacties

Bekijk de impact van 3D Secure-
authenticatie op transacties

Analyseer en vergelijk de resultaten 
van betaalmethoden, rechtspersonen 
(PSPID’s) en landen van klanten.
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Makkelijk inzicht 
in gegevens

MyPerformance

https://www.ingenico.com/payments/performance#insights
https://www.ingenico.nl/payments/performance#insights
https://www.ingenico.nl/payments/performance#insights


WAT IS PSD2?

PSD2 staat voor Payment Services Directive, een richtlijn van de Europese 
Commissie om door regulering van Europese transacties, acquirers en uitgevers 
te zorgen voor consumentenbescherming bij alle betaalmogelijkheden en ter 
bevordering van een nog opener en concurrerender betaallandschap. 

De Europese Bankautoriteit heeft de termijn voor de SCA-eis (Strong Customer 
Authentication, SCA) echter verlengd. Voor EU-ondernemers is de 
uitvoeringstermijn op 31 december 2020 afgelopen en Britse ondernemers 
moeten op 14 september 2021 volledig gevolg eraan hebben gegeven.

Maak kennis met de 
nieuwe betaalrichtlijn 
ingenico.nl/payments/
performance#authentication
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Verhoog 
de veiligheid 
en verbeter de 
betaalresultaten

PSD2 en SCA

https://www.ingenico.com/payments/performance#authentication
https://www.ingenico.nl/payments/performance#authentication
https://www.ingenico.nl/payments/performance#authentication


SCA EN VRIJSTELLINGEN

In de praktijk betekent SCA dat klanten bij 
het verrichten van een online betaling met een kaart 
hun identiteit moeten bevestigen aan de hand van ten 
minste twee van de volgende drie factoren: 

Kennis (d.w.z. een wachtwoord of pincode 
die alleen de klant kent)

Bezit (d.w.z. de kaart of telefoon van de 
klant)

Inherentie (met behulp van biometrische 
kenmerken, zoals gezichtsherkenning of  
vingerafdruk)

PSD2 staat bepaalde vrijstellingen van de SCA-eis toe. 
Deze worden altijd verleend door de kaartuitgevende 
bank. 

Je maakt meer kans op deze vrijstelling door 
aanvullende gegevens naar de PSP te sturen, 
bijvoorbeeld consumentengegevens, IP-adres, eerdere 
koopgegevens of verzendinformatie. De uitgevende 
bank kan dan met meer vertrouwen de extra 
authenticatiestappen wegnemen, zodat het proces 
soepeler verloopt en de conversie toeneemt.

Jouw webshop PSD2-
conform maken 
youtube.com/watch/PSD2

WAT IS 3D SECURE?

De kaartnetwerken hebben besloten het 
beveiligingsprotocol 3D Secure te gebruiken om SCA 
te verwerken voor elke aankoop die met hun kaarten 
wordt gedaan. In de praktijk betekent 3D Secure 
dat de kaarthouder behalve zijn kaartgegevens ook 
een wachtwoord moet invoeren om zijn betaling te 
voltooien.

Met PSD2 kan de uitgevende bank transacties 
betwisten. Voor jou als ondernemer betekent dit dat 
geldige transacties kunnen worden geweigerd als je 
3D Secure niet hebt geactiveerd. Zorg er dus voor 
dat je 3D Secure hebt geactiveerd, anders kunnen 
transacties van klanten worden geblokkeerd.

WE STAAN VOOR JE KLAAR OM JE TE 
HELPEN

Worldline is er trots op al vanaf het begin aan PSD2 te 
voldoen. Als je van onze betaalpagina gebuik maakt 
beheren we die voor je. Zo hoef je je geen zorgen te 
maken over compliance.

20

Verhoog de 
veiligheid en 
verbeter de 
betaalresultaten

Blijf op de hoogte 
van het laatste 
PSD2-nieuws

https://epayments-
support.ingenico.com/nl/
news/3dsv2/

PSD2 en SCA

https://www.youtube.com/watch?list=TLGG_tl-39pSAlcyMjAyMjAyMQ&v=HXbKqpSF2Os&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=TLGG_tl-39pSAlcyMjAyMjAyMQ&v=HXbKqpSF2Os&feature=emb_logo
https://epayments-support.ingenico.com/nl/news/3dsv2/


ONZE MANAGED FRAUD-TOOLS BIEDEN 
TAL VAN MOGELIJKHEDEN, ZOALS:

Digitale authenticatie

Realtime bijhouden van 
consumentengedrag

IP-geolocatie

Industrie- en sectorspecifieke 
risicoprofielen en regels

Cross-parameter controles

Informatie van verschillende ondernemers

Door de ondernemer beheerde regels

Met deze tools, de wereldwijde dekking en de 
lokale expertise kun je fraude beperken, acceptaties 
maximaliseren, terugboekingen minimaliseren en de 
bedrijfskosten verlagen, terwijl je klanten een soepele 
online winkelervaring biedt.

Fraudeurs stellen ondernemers voor nieuwe en steeds 
veranderende uitdagingen. Daarom is de authenticatie 
van klanten een cruciale stap in de betaalstroom. 
Er is een sterk verband tussen het verhogen van 
acceptatiepercentages en het voorkomen van fraude. 
Beide komen voort uit de analyse van betaalgegevens.

WIJ HELPEN JE 

Onze toonaangevende fraudedetectietools en experts 
hebben meer dan 20 jaar ervaring in de branche en in 
de regio. In nauwe samenwerking met jou ontwikkelen, 
implementeren en beheren ze een complete 
fraudeoplossing.

Wij bieden een complete suite aanbod flexibele 
producten, geavanceerde technologieën en expertise, 
zodat je de oplossing kunt kiezen die het best bij de 
behoeftes van jouw bedrijf past. 

Wat je kunt doen 
om fraude te 
voorkomen

• Zorg voor 3D Secure 2.0 in
je webshop.

• Gebruik fraudepreventietools.

• Voeg velocity
checks toe als een
fraudepreventiemechanisme.

• Vergelijk het land waarin de
kaart is uitgegeven met het
leveringsadres en het IP-adres.

• Let op onnatuurlijke
kooppatronen en voeg
barrières in.

• Zet bepaalde BIN-nummers
van kaarten, kaartlanden,
IP-adressen en kaarthouders
op de zwarte lijst.

Wij maken het fraudeurs 
moeilijk en nemen je in 
bescherming.
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Naarmate 
e-commerce een
hogere vlucht
neemt, doet
fraude dat ook

Fraude voorkomen



TRADITIONEEL VERSUS FULL SERVICE

In traditionele modellen zou je een contract sluiten 
met elke bank, technische gateway, acquirer 
en payment provider. Je zou dan meerdere 
betaalmethoden moeten integreren, met meerdere 
rapportageformats en betaalvoorwaarden moeten 
werken en bij problemen met meerdere personen 
contact moeten opnemen.

Met ons Full Service-aanbod krijg je een 
complete betaaloplossing met één contract en 
één aanspreekpunt om je in jouw  bedrijfsgroei 
te ondersteunen.

WAAROM WORLDLINE?

Bij Worldline weten we alles over betalingen. 

We bieden ondernemers een uitgebreid en 
innovatief pakket diensten en oplossingen, waarmee 
complexiteit verdwijnt en consumenten snel, 
probleemloos en veilig aankopen kunnen doen.

Flexibele en veilige integratie
Beveiligde plug-ins, in-app-betaalmodules 
en API-gebaseerde maatoplossingen.

Ultieme stabiliteit
Een ongeëvenaarde uptime en een jaarlijkse 
verwerking van miljarden transacties.

Ongeëvenaarde fraudebescherming
Dankzij onze inzichten in echte 
ondernemers- en fraudegegevens nemen 
onze algoritmen betere en slimmere 
beslissingen. 

Cross-border betalingen
Wij kunnen je helpen met jouw internationale 
uitbreiding.

Toegang tot betaalexperts
Doe je voordeel met deskundige begeleiding.

Lokale ondersteuning
Onze experts bevinden zich over de hele 
wereld.

In overeenstemming met PSD2
Wij regelen PSD@ voor je, zodat jij je op jouw 
bedrijf kunt richten.

Klik hier voor het hele 
verhaal 
https://mybusiness.ingenico.nl/blog/
testimonial/studio-anneloes/
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‘Sinds we samenwerken, 
zijn onze internationale 
bestellingen met 
75% toegenomen, is 
onze conversieratio 
met een half procent 
gestegen en is ons 
retourpercentage met 
10% gedaald.’ 
Studio anneloes

Waar je op moet 
letten

Een betaalpartner kiezen

https://mybusiness.ingenico.nl/blog/testimonial/studio-anneloes/
https://mybusiness.ingenico.nl/blog/testimonial/studio-anneloes/


BELGIË

+32(0)2 585 56 80
salesbe@worldline.com

SPANJE 

+34 (0) 91 312 74 00
saleses@worldline.com

FRANKRIJK 

+33 (0)1 72 43 15 65
salesfr@worldline.com

DUITSLAND 

+49 (0)221 455 30 180
salesde.ecom@worldline.com

Let’s talk

About Worldline
Worldline [Euronext: WLN] is the European leader in the payments and transactional services industry and #4 player worldwide. With its global reach and its commitment to innovation, 
Worldline is the technology partner of choice for merchants, banks and third-party acquirers as well as public transport operators, government agencies and industrial companies in all 
sectors. Powered by over 20,000 employees in more than 50 countries, Worldline provides its clients with sustainable, trusted and secure solutions across the payment value chain, foste-
ring their business growth wherever they are.

Worldline is a registered trademark of Worldline SA. September 2021    © 2021 Worldline.

GROOT-BRITTANNIË

+44 (0)207 949 45 98
salesuk@worldline.com

NEDERLAND 

+31 (0) 23 808 00 33
salesnl@worldline.com
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