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Via PaySquare biedt u de bezoekers van uw website de mogelijkheid met de creditcard of (internationale) debet-
pas van hun keuze bij u af te rekenen. Daarbij is het belangrijk dat uw website voldoet aan geldende richtlijnen 
en wettelijke voorschriften voor betalingsmogelijkheden. Niet alleen voor uw klant, maar ook voor uzelf. Uw klant 
heeft namelijk het recht zijn betalingen terug te vorderen als uw website niet aan de eisen voldoet. Graag zetten 
wij de richtlijnen overzichtelijk voor u op een rij. 

Let op: U blijft als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de Nederlandse en Europese regel-
geving. Raadpleeg daarom altijd uw jurist of branchevereniging.

Informatievoorziening vóór de aankoop
Volgens wettelijke regels bent u verplicht om minstens de onderstaande gegevens op uw website te plaatsen, 
zodat deze voor de aankoop bekend zijn: Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf. Inschrijvingsnummer handelsregister. BTW-nummer. Belangrijkste kenmerken van het product, bijvoorbeeld typenummer, kleur. Totaalprijs en valuta van het product (inclusief alle belastingen en leveringskosten). De wijze van betaling, aflevering of uitvoering. Termijn voor aanvaarding van het aanbod. Het al dan niet van toepassing zijn van een bedenktijd. De minimale duur van de overeenkomst (bij overeenkomsten die worden gesloten voor voortdurende of periodieke 
 aflevering van zaken).  Een toelichting op het bestelproces met de verschillende stappen tot het sluiten van de overeenkomst en met 

herstelmogelijkheden om ongewilde handelingen ongedaan te maken.  De (downloadbare) algemene voorwaarden.

Informatievoorziening bij levering
Verder vereist wetgeving dat onderstaande informatie op uw website is te vinden. Deze aanvullende informatie 
moet wettelijk gezien uiterlijk bij de levering van het product of de dienst bij de koper bekend zijn: De garantie.  Mogelijkheid en wijze waarop de koper kan ontbinden. Deze informatie moet schriftelijk worden verstrekt en 

mag dus niet alleen in uw algemene voorwaarden staan. Het bezoekadres waar de koper een klacht kan indienen. Bij overeenkomsten van meer dan een jaar of van onbepaalde duur: vereisten voor opzegging van de overeenkomst. 
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Vereisten van de creditcardmaatschappijen
Naast de wettelijke vereisten stellen de creditcardmaatschappijen een aantal aanvullende eisen:   Weergave van de logo’s van de kaartmerken die u accepteert en indien van toepassing de logo’s van de beveiligings-

programma’s (MasterCard SecureCode, Verified by Visa J Secure en/of Diners Club ProtectBuy).   Bij gebruik van Dynamic Currency Conversion (DCC): vermelding van de basiskoers, de omrekenkoers en de 
koersopslag. De koper krijgt deze informatie nadat hij zelf de valuta heeft gekozen waarin hij wenst af te rekenen. 
Hij moet hier ook bewust mee akkoord gaan (extra bevestiging vragen).  Geef geen creditcardgegevens aan derden.  Implementeer de maatregelen die nodig zijn om veilig om te gaan met kaartgegevens in het kader van PCI DSS.

Wettelijke voorschriften bij inrichting van uw website
Ook moet u bij de inrichting van uw website rekening houden met de volgende wettelijke voorschriften:  Het gebruik van vooraf ingevulde opties in formulieren op websites, waarbij de koper het vinkje moet weghalen 

als hij de optie niet wil, is niet toegestaan.   Geen consumenten lokken door ogenschijnlijk zaken op uw website gratis aan te bieden die later toch betaald 
moeten worden.  U heeft maximaal twee weken de tijd nadat de koper zich heeft bedacht om het aankoopbedrag terug te betalen. 
Eventuele verzendkosten zijn voor uw rekening, tenzij vooraf duidelijk is gemaakt dat de koper die moet betalen.  Toeslagen voor het betalen met creditcards zijn verboden als zij hoger zijn dan wat u zelf daarvoor kwijt bent aan 
de creditcardmaatschappij.

Bedenktijd
Bij verkoop van een product of dienst via internet heeft de koper vrijwel altijd recht op een bedenktijd van 14 werk-
dagen. Binnen deze periode kan de koper het product zonder opgaaf van reden of enige verplichting terugsturen 
of de dienst annuleren. De bedenktijd geldt binnen de EU. We onderscheiden de volgende situaties:  Verkoop van een product: Hierbij gaat de bedenktermijn één dag na de levering in. Als u de koper hierover niet 

uiterlijk bij aflevering schriftelijk informeert, wordt de bedenktijd automatisch verlengd tot 3 maanden. Op het 
moment dat u de koper alsnog schriftelijk informeert, wordt de bedenktijd weer 14 werkdagen vanaf het moment 
dat de koper uw informatiebrief heeft ontvangen.  Verkoop van een dienst: in dit geval begint de bedenktermijn vanaf het sluiten van de overeenkomst. Ook hierbij 
geldt dat de bedenktermijn pas ingaat op het moment dat u de koper hierover schriftelijk, dus per brief, heeft 
geïnformeerd.   Verkoop van producten of diensten zonder bedenktijd: Voor sommige producten en diensten geldt geen wettelijke 
bedenktijd. Dat is onder andere het geval bij reizen, tijdgebonden producten, maatwerk, bederfelijke producten 
en abonnementen die direct ingaan. Voor producten waarbij de bedenktermijn niet geldt, ben u verplicht de koper 
te informeren over het ontbreken van een bedenktermijn.
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Ontbinden overeenkomst
Er zijn verschillende situaties waarin een koper de overeenkomst mag
ontbinden:  Gedurende de bedenktijd: Hiervoor hoeft e koper geen reden op te geven. 

U mag geen kosten in rekening brengen voor het ontbinden van de koop 
op afstand. U kunt de koper wel de kosten van het terugzenden van het 
product in rekening brengen, mits u de koper vooraf heeft duidelijk gemaakt 
dat verzendkosten voor zijn rekening zijn.  Bij een onduidelijk bestelproces: Heeft een koper ongewild een overeen-
komst gesloten als gevolg van een onduidelijk bestelproces op de website, 
dan heeft de koper het recht de overeenkomst ongedaan te maken.  Indien geen bevestiging ontvangen: Zo lang de koper na het sluiten van 
een elektronische overeenkomst geen bevestiging van zijn order ontvangt 
mag de koper de overeenkomst ontbinden. Per e-mail is dit binnen enkele 
seconden mogelijk. Dit ontbindingsrecht geldt ook in de situaties waarin 
er geen wettelijke bedenktijd geldt, bijvoorbeeld het boeken van hotel-
overnachting. Ontvangt de koper geen bevestiging van de overeenkomst, 
dan is de koper niet gebonden aan de overeenkomst.

Meer informatie
www.paysquare.nl
www.consuwijzer.nl
www.consumentenautoriteit.nl
www.thuiswinkel.org
www.becommerce.be
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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. 

PaySquare SE
Eendrachtlaan 315
3526 LB  Utrecht
Postbus 30600
3503 AJ  Utrecht
Nederland
 
PaySquare SE, K.v.K. 30196418

Vanuit Nederland
T  088 385 73 33
E  service@nl.paysquare.eu
W  www.paysquare.nl
Vanuit België 
T  02 700 68 48
E  service@be.paysquare.eu
W  www.paysquare.be

 


