
Pay per Link: Laat uw klanten snel, gemakkelijk en 
veilig betalen 

Worden uw producten of diensten veelal besteld via telefoon, e-mail of internet? Wilt 
u uw klanten daarbij gemakkelijk en veilig op afstand laten betalen, met alle bekende 
betaalmethoden, zonder een volledig geautomatiseerde webwinkel met internet-
kassa? Dat kan met Pay per Link! Via een link in een e-mail of sms laat u uw klant 
veilig en eenvoudig betalen zodra u de reservering of bestelling heeft ontvangen.   

Meer mogelijkheden, gemak en veiligheid met Pay per Link
Met Pay per Link verstuurt u uw betaalverzoeken eenvoudig via e-mail of sms, volledig 
in uw eigen huisstijl. Na het genereren van de unieke betaallink verstuurt u deze in 
een e-mail, met bijgevoegd de factuur, naar uw klant. Via de betaallink komt uw klant 
op een beveiligde internetpagina en betaalt daar met een betaalmiddel naar eigen 
keuze. Zo kan uw klant snel, gemakkelijk en veilig aan uw betaalverzoek voldoen en 
u profiteert van eenvoudig debiteurenbeheer. In het statusoverzicht heeft u namelijk 
helder inzage in de status van uw betaalverzoeken. U ontvangt bovendien een 
e-mail zodra de factuur is voldaan. Heeft uw klant nog niet betaald? Geen probleem, 
herinneringen kunt u in Pay per Link automatisch laten versturen per e-mail of sms. 
Simpel. Het enige dat u nodig heeft is een webbrowser en internetverbinding.  

Facturatie van uw klanten
Met Pay per Link kunt u naast individuele betaalverzoeken ook in één keer al uw 
betaalverzoeken uitsturen. Ideaal voor bijvoorbeeld uw maandelijkse facturatie. Dit 
doet u simpelweg door uw facturatiebestand te importeren in Pay per Link. In het 
statusoverzicht volgt u in één oogopslag de status van de betalingen. Doordat u met 
Pay per Link meer betaalmethoden biedt kan uw klant snel en gemakkelijk betalen 
en blijven facturen minder lang liggen. Met Pay per Link profiteert u bovendien van 
snelle dagelijkse uitbetaling.

Betalingen 
accepteren via 

e-mail/sms 



Veel internationale klanten?
Met Pay per Link kunt u uw klanten uit niet-euro landen ook gemakkelijk in hun 
eigen valuta laten afrekenen met de daarvoor beschikbare diensten van PaySquare; 
Dynamic Currency Conversion of Multi Currency Service. Zo weten uw klanten 
direct waar ze aan toe zijn en zullen daardoor eerder overgaan tot een aankoop. 
Meer omzet voor u dus! 

Kans op fraude beperkt 
De beveiligde betaalpagina van Pay per Link maakt gebruik van de 3-D Secure 
technologie. Hiermee kan worden gecontroleerd of de koper ook de rechtmatige 
eigenaar is van de betaalkaart. Daarnaast voldoet Pay per Link aan de PCI DSS-
richtlijnen, de internationale beveiligingsstandaard ter bescherming van betaal-
kaartgegevens. Hierdoor zijn kaartgegevens beschermd en wordt de kans op 
fraude en chargebacks beperkt. En mocht er toch een geval van fraude plaatsvinden, 
dan bent u in veruit de meeste gevallen gevrijwaard van aansprakelijkheid. Pay 
per Link is dan ook een veilig alternatief voor acceptatievormen als Mail Order 
Telephone Order (MO/TO) en het handmatig intoetsen van kaartgegevens op de 
betaalautomaat, ‘keyen’ genaamd. 
Meer informatie over veilig betalingen accepteren vindt u in onze leaflet ‘3-D Secure’ 
en in de whitepaper ‘Veilig omgaan met betaalkaartgegevens’. Deze kunt u gratis 
downloaden op paysquare.nl/payperlink. 

Pay per Link koppelen aan uw eigen backoffice systeem
Naast het aanmaken van betaalverzoeken in Pay per Link kunt u deze, indien gewenst, 
ook initiëren vanuit uw eigen backoffice systeem. Door middel van een koppeling kan 
Pay per Link de betaalverzoeken vanuit uw backofficesysteem verwerken en 
uitsturen. Wilt u ook de status van de betalingen bijhouden in uw eigen backoffice 
systeem? Ook dat kan met Pay per Link. Informeer naar de mogelijkheden via de 
contactgegevens onderaan deze leaflet.

Wat heeft u nodig voor acceptatie via e-mail/sms?  een aansluitovereenkomst met PaySquare voor Pay per Link en voor betaalkaart-
acceptatie  een beveiligde betaalpagina aangevraagd via PaySquare  een webbrowser en internetverbinding. 

Interesse in Pay per Link?
Op paysquare.nl/payperlink vindt u meer informatie, zoals klantervaringen. De 
animatie laat u bovendien de voordelen en het gemak van Pay per Link zien. Bij 
‘Hoe werkt Pay per Link?’ krijgt u meer inzage in het systeem en ziet u hoe eenvoudig 
Pay per Link werkt. 
U kunt Pay per Link aanvragen via ‘direct aanvragen’ op onze website of neem 
contact op met PaySquare Sales Support via onderstaande contactgegevens.
Onze medewerkers nemen graag de tarieven en mogelijke vragen met u door en 
begeleiden u bij uw aanvraag.

paysquare.eu

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 de betaalautomaat, 
website, per e-mail of sms. Hiervoor 
betalen onze klanten een transparant 
tarief en komt men dus niet voor 
onvoorziene kosten te staan. Jaarlijks 
verwerken wij tientallen miljoenen 
transacties met creditcards en debet-
passen voor 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 betalings-
verwerkers van Europa. Via PaySquare
bent u dus verzekerd van continuïteit
in de afhandeling en uitbetaling van
uw transacties. 
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