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Advies en vastlegging
De webwinkelier ontvangt van PayDutch een lidmaatschapsovereenkomst en een offerte met de gevraagde betaalmethodes.

Word nu lid
en profiteer direct

PayDutch
lidmaatschap
PayDutch doorloopt met iedere webwinkelier de verschillende
stappen die haar dienstverlening uniek maken:

PayDutch maakt namens en in
opdracht van al haar leden,
collectieve prijsafspraken met
gecertificeerde betaaldienstverleners. Dankzij deze collectieve
prijsafspraken kan PayDutch
haar leden een unieke dienstverlening aanbieden.

Informeren
PayDutch geeft uitleg over haar betaaloplossingen. Na deze fase weet
de webwinkelier precies wat zijn/haar lidmaatschap van PayDutch
hem/haar oplevert.
Inventarisatie en klantprofilering
PayDutch inventariseert de specifieke situatie van ieder (toekomstig)
lid. De juridische situatie, de landen waar de webwinkelier actief is (of
wil zijn) en de producten en/of diensten die de webwinkelier verkoopt,
vormen de basis voor de PayDutch branche/sector beoordeling.
De te verwachten aantallen transacties/omzetten per maand en de
gewenste betaalmethoden vormen de basis voor de PayDutch volume/
omzet beoordeling.

Bemiddeling en begeleiding
Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst en offerte,
bemiddelt PayDutch het contract met en begeleidt het aanvraagproces
bij de betaaldienstverlener.
Beheer en nazorg
PayDutch blijft te allen tijde het aanspreekpunt en de belangenbehartiger van alle leden.

PayDutch
voorwaarden

PayDutch
ledenvoordeel

Paydutch kan de collectieve prijsafspraken met de verschillende
betaaldienstverleners uiteraard uitsluitend gestand doen als alle
leden de door hen opgegeven prognoses (volumes en/of aantal
transacties) ook daadwerkelijk realiseren.

Om als webwinkelier te kunnen profiteren van de condities en
voorwaarden van een PayDutch betaaloplossing, dient u echter
eerst lid te worden van PayDutch.

Alle leden profiteren vervolgens vanaf de eerste transactie van de
collectieve prijsafspraken die PayDutch heeft weten te realiseren bij
verschillende betaaldienstverleners. PayDutch bewaakt daarbij in
opdracht van alle leden, de prestaties en (volume en branche)doelstellingen van haar individuele leden. Indien een lid onverhoopt niet
voldoet aan de voorwaarden, heeft dat géén consequenties voor de
overige leden, maar uitsluitend voor dat lid.

PayDutch is met alle betaaldienstverleners een minimum afnameverplichting van 100 transacties per lid per maand overeengekomen.
Dit vormt de waarborg voor alle leden dat de collectieve PayDutch
prijsafspraken te allen tijde gestand kunnen worden gedaan.
PayDutch hanteert bij het uitbrengen van de offerte een volumecriterium van 500 transacties per maand. Op basis van de volumeprognose wordt een webwinkelier ingedeeld in de categorie ‘meer dan
500 transacties per maand’ of in de categorie ‘minder dan 500 transacties
per maand’. Indien een lid voldoet aan het door hem/haar opgegeven
volumeprognose worden verder geen extra kosten in rekening
gebracht.

‘Transparantie en
betrouwbaarheid’

Transparantie en betrouwbaarheid staat bij PayDutch en haar leden
hoog in het vaandel. Ieder lid committeert zich dan ook om PayDutch
terstond op de hoogte te stellen van een verandering in zijn/haar
bedrijfsactiviteiten en/of bedrijfsgegevens.
Jaarlijks voert PayDutch in het kader van de compliance cyclus, een
quick-scan analyse uit bij elk lid. Tijdens deze analyse controleert
PayDutch bij elk lid de bedrijfsmatige informatie.

De collectieve prijsafspraken die
PayDutch namens en in opdracht
van al haar leden onderhandelt,
zijn voor alle webwinkeliers aantrekkelijk. Dus ook voor u!

Ongeacht welke betaaloplossing
een lid ook heeft, ieder lid is te
allen tijde verzekerd van de
scherpste tarieven bij de betaaldienstverleners waarmee
PayDutch een collectiviteitsovereenkomst heeft.

PayDutch
betaaloplossingen
PayDutch biedt webwinkeliers maatwerkoplossingen aan.
Met toegang tot meer dan 200 betaalmethoden, is er voor iedere
webwinkelier een maatwerkoplossing te creëren.

Indien een webwinkelier lid wordt van PayDutch en reeds aangesloten
is bij QSHOPS, het erkende keurmerk voor webwinkeliers en toonaangevende platform voor reviews, ontvangt deze webwinkelier een
extra voordeel bij het PayDutch lidmaatschap.
Nog geen lid van QSHOPS maar wel hierin geïnteresseerd?
Wordt dan lid van PayDutch en ontvang een extra voordeel bij een
QSHOPS lidmaatschap.

‘Meer dan 200
betaalmethoden’

PayDutch
betaaltarieven

Gerenommeerde
betaaldienstverleners

De actuele betaaltarieven die PayDutch aanbiedt, staan genoteerd op
onze website. Ieder lid ontvangt van PayDutch een persoonlijke offerte
met de voor hem/haar van toepassing zijnde condities en voorwaarden
bij de betaaldienstverlener. Ieder lid van PayDutch staat garant bij de
betaaldienstverlener voor minimaal 100 transacties per maand.
Indien een lid minder dan 100 transacties per maand realiseert, brengt
de betaaldienstverlener het verschil in transacties tegen een vast tarief
van €0,05 per transactie, bij dit lid in rekening.

PayDutch werkt uitsluitend samen met gecertificeerde, vergunninghoudende betaaldienstverleners die voldoen aan:
• alle strenge wettelijke eisen
• beschikken over een EU paspoort
• onder toezicht staan van een (gerenommeerde) nationale toezicht-		
houder zoals DNB.
Indien een webwinkelier op dit moment gebruik maakt van de diensten
van een betaaldienstverlener uit het PayDutch Partnerprogramma, zal
hij/zij via PayDutch te allen tijde tegen betere condities bij deze (of
een nog gunstigere) betaaldienstverlener zijn/haar betaalmethoden
kunnen inkopen.

‘Altijd betere
condities’

‘Uitsluitend
betrouwbare
partners’

Over
PayDutch

PayDutch staat bekend als dé expert in innovatieve betaaloplossingen. Reeds in 2007 werd de prestigieuze Broos - van Erp
Innovatie Award van het Ministerie van Economische Zaken
gewonnen.
PayDutch heeft ruime ervaring opgedaan als Nederlandse escrow
pionier én met opdrachten voor grote internationale financiële
instellingen (waaronder ABN AMRO) en bedrijven. Zo ontwikkelde
PayDutch voor Bonprix Frankrijk een e-retour managementsysteem, voor
PostNL het Florin Award 2011 winnende remboursvervangend systeem
Checkpay en voor ABN AMRO het platform XS2Talent.

PayDutch biedt grotere (marktplaatsachtige) aanbieders een white label
betaalplatform aan met daarbij toegang tot meer dan 200 betaalmethoden.
PayDutch biedt individuele webwinkeliers toegang tot betaaloplossingen bij betaaldienstverleners tegen de beste condities en
voorwaarden.

‘De expert in innovatieve
betaaloplossingen’
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