
Maak kennis met de kaarthouders van Discover, 
Diners Club, UnionPay en JCB

Ontvangt u regelmatig klanten of gasten van buiten de eurozone? Door acceptatie 

van de belangrijkste betaalkaartmerken maakt u het extra aantrekkelijk voor hen om 

bij u te besteden. De kaarthouders van Discover, Diners Club, UnionPay en JCB zijn 

zeer divers maar hebben twee dingen gemeen: Ze zijn niet alleen koopkrachtig, 

maar tonen ook een duidelijke voorkeur om met deze betaalkaarten af te rekenen.

Discover en Diners Club horen bij het Discover Global Network, het op twee na grootste 

betaalnetwerk ter wereld. Als u deze betaalkaartmerken kunt accepteren, kunt u ook 

meteen de kleinere merken uit dit netwerk accepteren, waaronder het Zuid-Koreaanse 

BC Card, het Indiase RuPay en het Servische DinaCard. 

Meer over Discover kaarthouders

Maar liefst 58 miljoen Amerikanen hebben een Discover kaart in hun portemonnee. 

Het zijn echte familiemensen met een goede opleiding die verstandig met geld

omgaan. Ze betalen bij voorkeur met hun Discover kaart en geven daarmee gemiddeld 

meer geld uit dan MasterCard en Visa kaarthouders.

Hun grote trouw is niet zo vreemd, want Discover biedt aantrekkelijke voordelen en 

beloningen bij gebruik van de kaart, zoals cashbacks en toegang tot vliegveldlounges. 

Bovendien rekent Discover geen wisselkoerskosten. Door al deze voordelen speuren 

kaarthouders actief naar plekken waar ze hun kaart kunnen gebruiken. Onderzoek 

wijst uit dat meer dan de helft eerst kijkt of ze het Discover logo zien voordat ze hun 

kaart tevoorschijn halen. Als u Amerikanen binnen krijgt, loopt u dus een gewisse 

kans dat ze alleen met hun Discover kaart willen betalen. Zorg dus voor goed zichtbare 

acceptatiestickers.

Meer
wereldklanten, 

meer omzet



Meer over Diners Club kaarthouders

Diners Club is het allereerste creditcardmerk ter wereld en heeft nog steeds de 

status van een speciale club. Afkomstig uit 185 verschillende landen vormen de 

kaarthouders een bont gezelschap. Wat ze gemeen hebben is een hoge levens-

standaard en een stevige internationale reislust. Zij gebruiken hun kaart, waarop 

standaard geen bestedingslimiet is ingesteld, vooral voor vliegtickets, om te shoppen 

en voor (luxe) horeca. Gemiddeld besteden ze tot twee keer zoveel als MasterCard 

en Visa kaarthouders. De Diners Club kaart wordt, met meer dan 110.000 bedrijven 

als klant, ook vaak voor zakelijke uitgaven gebruikt. Uit zakelijke rapportages en 

kostenbeheertools blijkt dat ook zakelijke Diners Club kaarthouders het liefst bij 

bedrijven besteden die Diners Club accepteren.

Meer over UnionPay kaarthouders

Met 2 miljard kaarthouders is UnionPay de grootste betaalkaart in China en zelfs in 

heel Zuidoost-Azië. Ontvangt u wel eens klanten uit deze regio? Dan mag het Union-

Pay-logo eigenlijk niet op uw deur en kassa ontbreken. Chinese toeristen shoppen 

namelijk erg graag en geven daarbij veel geld uit, vooral aan statusgevoelige producten. 

Gemiddeld besteden zij maar liefst € 600 per transactie. Daarbij zijn zij grotendeels 

aangewezen op hun UnionPay kaart. Dat komt omdat Chinezen maar zeer beperkt 

vreemde valuta mee mogen nemen naar het buitenland. Buiten de landsgrenzen 

zijn ze dus aangewezen op hun betaalkaart. Alleen met UnionPay kunnen zij onbeperkt 

besteden, zo lang er maar voldoende saldo op hun rekening staat. UnionPay is 

namelijk als enige betaalkaart gekoppeld aan de bankrekening. UnionPay is er als 

creditcard en als debetpas maar wordt vooral gebruikt om te pinnen.

Meer over JCB kaarthouders

JCB is de toonaangevende creditcard van Japan, met wereldwijd ruim 55 miljoen 

kaarthouders. Talloze Japanse zakenmensen en toeristen gebruiken JCB. Een aan-

trekkelijke en groeiende doelgroep voor uw bedrijf, want Japanners staan bekend 

als big spenders. Voor Japanners is het belangrijk dat zij in een oogopslag kunnen 

zien dat ze met JCB kunnen betalen, zonder dat ze ernaar hoeven te vragen. Dat 

komt omdat het in hun cultuur als pijnlijk wordt ervaren om nee te horen. Zorg dus 

dat de JCB sticker goed zichtbaar is, zowel bij uw entree als binnen. Dan trekt u 

klanten die eerder wellicht uw deur voorbij zouden lopen.

De voordelen van meer betaalkaartmerken

Door ook Discover, Diners Club, UnionPay en JCB te accepteren, kunt u profiteren van: Meer omzet: al deze kaarthouders besteden bovengemiddeld veel. UnionPay

 kaarthouders besteden gemiddeld zelfs € 600 per transactie.  Meer klanten: door alle voordelen die de kaart biedt, checken veel kaarthouders 

eerst of ze wel met hun favoriete kaart kunnen betalen voor ze naar binnen gaan.  Meer marketingkracht: de betaalkaartmaatschappijen bieden interessante 

promotiemogelijkheden die uw aanbod onder de aandacht van vele kaarthouders 

 kunnen brengen. Niets te verliezen: U betaalt alleen als er daadwerkelijk met een kaart wordt 

 afgerekend. U betaalt geen aansluit- of abonnementskosten.
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PaySquare voor 
gemak en zekerheid
Betalingen met betaalkaarten zijn 
veilig, kostenbesparend en omzet-
verhogend. PaySquare biedt bedrijven 
de mogelijkheid om vrijwel alle
bekende creditcards en debetpassen 
te accepteren. Op uw betaalautomaat, 
website of per post, telefoon of fax. 
En hiervoor betaalt u één transparant 
all-in tarief. Jaarlijks verwerken wij 
miljoenen transacties met debet-
passen en creditcards voor 120.000 
klanten in de Benelux, Duitsland, Polen, 
Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en Zwitserland. We spreken de taal 
van onze klanten en zijn in veel landen 
lokaal aanwezig. PaySquare is een 
dochter van Equens, een van de 
grootste betalingsverwerkers van 
Europa. Via PaySquare bent u dus 
verzekerd van continuïteit in de 
afhandeling en uitbetaling van uw 
transacties. Kijk voor meer informatie 
op www.paysquare.nl.
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