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Inleiding

3

De creditcard maakt winkelen een stuk leuker en makkelijker. Dat geldt zowel in een ‘gewone’ winkel 
als op het internet. Als uw klanten snel, eenvoudig en veilig kunnen betalen, zullen ze makkelijker tot 
een aankoop overgaan. Maar net als ieder ander betaalmiddel biedt ook de creditcard mogelijkheden 
voor oplichting en fraude.

Tegen fraude kunt u maatregelen nemen. Maar fraudeurs leren snel. Continu bedenken zij nieuwe 
manieren om hun slag te slaan en ook daar zult u op moeten reageren. Het is dus belangrijk om op 
de hoogte te blijven en alert te zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om te investeren in het voorkomen 
van fraude. Investeren in een veilige betaalomgeving zou een logisch onderdeel moeten zijn van uw 
ondernemingsbeleid.

Deze PaySquare Whitepaper laat zien op welke manieren en met welke hulpmiddelen u fraude kunt 
bestrijden. U krijgt een beeld van de meest voorkomende vormen van fraude met creditcards en 
internationale debetpassen en een flink aantal praktische tips om het fraudeurs zo moeilijk mogelijk 
te maken.

Ook de website van PaySquare geeft veel actuele informatie over fraude en wat u er tegen kunt 
doen. Onderaan deze whitepaper vindt u bovendien een aantal andere websites met waardevolle 
informatie over het beveiligen van uw betalingsverkeer.

Maart 2015

Investeren in veiligheid



Vormen
van fraude Veelzijdige criminaliteit

Fraude is een veelzijdige en dynamische ‘bedrijfstak’. Met enige regelmaat duiken nieuwe trucs
en methodes op waarmee criminelen proberen u en uw klanten op te lichten. Een compleet en
actueel overzicht van de diverse vormen van fraude met internationale debetpassen en creditcards
is dan ook niet te geven. In deze Whitepaper vindt u de meest beproefde en meest ‘succesvolle’ 
manieren om fraude te plegen met deze betaalmiddelen.

Verschillende vormen van fraude met creditcards en internationale debetpassen:
  Skimming
 Diefstal of verlies
 Phishing/pharming
 Datacompromittatie
 Onrechtmatige chargeback
 Identiteitsfraude

Skimming
Skimming is het bemachtigen van gegevens en pincodes van internationale debetpassen en credit-
cards. Meestal gebeurt dit doordat criminelen erin slagen apparatuur te plaatsen vóór of in een
betaal of geldautomaat. De apparatuur kopieert de gegevens. Door bijvoorbeeld over de schouder of 
met een mini-camera mee te kijken, komen de fraudeurs ook aan de pincode. Met de nagemaakte 
kaart kunnen nu betalingen worden gedaan of bedragen worden opgenomen. Skimmen kan ook 
plaatsvinden in winkels en restaurants waar de klant voor een betaling zijn internationale debetpas 
of creditcard uit handen moet geven. Door de introductie van EMV-technologie, de standaard die de 
magneetstrip op alle betaalkaarten vervangt door een chip, is de schade en het aantal incidenten met 
dit soort fraude in Nederland heel sterk gedaald.

Diefstal of verlies
Als een internationale debetpas of creditcard wordt gestolen, bestaat het risico dat de dieven zullen
proberen met het betaalmiddel geld op te nemen of te betalen. Dat laatste kan in een fysieke winkel
gebeuren of in een webwinkel. Ook bij diefstal en verlies van betaalkaarten is door de EMV-techno-
logie de schade en het aantal incidenten sterk gereduceerd.

Phishing/pharming
Phishing vindt meestal plaats in de vorm van een e-mail of telefoongesprek waarin fraudeurs de
rechtmatige kaarthouder om vertrouwelijke informatie vragen. Pharming is erop gericht mensen een
website te laten bezoeken die er net zo uitziet als de website van hun bank of een andere partij zoals
PayPal, MasterCard en/of Visa. Als bezoekers daar inloggen met hun gebruikersnaam, wachtwoord en/
of creditcardnummer, krijgt de fraudeur de beschikking over die gegevens. In de meeste gevallen is
de vervalste website te herkennen aan de URL, die vaak maar één letter verschilt van de echte website.
Het is ook mogelijk dat de computer van de kaarthouder geïnfecteerd is met een virus, waardoor de 
klant ongemerkt op de vervalste website terechtkomt, óók als hij de juiste URL heeft ingetikt. 
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Data Compromittatie
Door middel van hacking of het installeren van malware en virussen kunnen criminelen (grote hoeveel-
heden) gegevens bemachtigen waarmee zij frauduleuze handelingen kunnen plegen. Niet alleen web-
winkeliers kunnen hiervan de dupe worden, maar ook bijvoorbeeld een kassakoppeling in een fysieke 
winkel is kwetsbaar voor dit soort aanvallen. Lees hier meer over in onze whitepaper over PCI DSS.

Onrechtmatige chargeback
Als u online een product verkoopt en uw klant betaalt met een creditcard, heeft hij of zij de mogelijk-
heid om tot 120 dagen na de transactie verwerkingsdatum  (en in sommige gevallen langer) het bedrag 
via de bank te laten terugstorten (chargeback). Dat kan kan bijvoorbeeld als de klant het product niet 
heeft ontvangen of heeft teruggestuurd. Er is sprake van fraude als iemand een onrechtmatige charge-
back laat uitvoeren. In dat geval heeft hij of zij het product wél ontvangen of niet teruggestuurd. 

Identiteitsfraude
Bij identiteitsfraude (ook bekend als ‘identity theft’) komt iemand onrechtmatig in het bezit van 
persoonlijke gegevens die hij verrijkt met andere gegevens. Zo neemt de fraudeur de identiteit van 
het slachtoffer over. Door het vervalsen van een paspoort kan hij met een onder valse voorwendselen 
aangevraagde of vervalste creditcard aankopen doen of geld opnemen. Pogingen om valse creditcards 
te gebruiken komen zowel in fysieke winkels als in webwinkels voor. De creditcardgegevens zijn in de 
meeste gevallen vervalst met behulp van skimming of phishing.
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Veiligheid 
in de praktijk
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Hoe kunt u fraude 
voorkomen?

Criminelen kiezen vrijwel nooit voor de moeilijkste weg. Ze zijn meestal op zoek naar kansen die 
voortkomen uit nalatigheid, onoplettendheid en slordigheid. In de praktijk betekent dit dat u zelf veel 
kunt doen om fraude met creditcards en internationale debetpassen te voorkomen. Tegen de meeste 
vormen van fraude kunt u zich wapenen. De kaartuitgevende organisaties en uw Payment Service 
Provider (PSP) helpen u daarbij en voorzien u graag van praktische instrumenten. Zo kunnen uw klanten 
veilig bij u betalen met hun creditcard of internationale debetpas.

1. Beveiliging bij een fysieke winkel (point-of-sale)

EMV
In een betaalsituatie waarbij de kaarthouder en de creditcard of internationale debetpas zelf aanwezig 
is, is EMV het belangrijkste beveiligingsinstrument. Europay, MasterCard en Visa (EMV) hebben samen 
een internationale standaard ontwikkeld voor betalingen met creditcards en internationale debetpassen. 
Daarbij nemen een chip en een pincode de plaats in van de magneetstrip en de handtekening. Het 
veiligheidsniveau van de EMV-chip is beduidend hoger dan dat van de magneetstrip. De chip bevat 
unieke kenmerken en is daardoor moeilijker te kopiëren en biedt in combinatie met de pincode een 
grote mate van veiligheid. Het skimmen en vervalsen van een kaart met een EMV-chip op een EMV-
gecertificeerde betaalautomaat is vrijwel onmogelijk, waardoor u het frauderisico veel kleiner maakt. 
In Nederland zijn inmiddels alle betaalautomaten EMV-gecertificeeerd.

Controle creditcardtransacties bij acceptatie met magneetstrip
Controleer of de merknaam (bijvoorbeeld MasterCard of Visa) op de transactiebon overeenkomt met 
het logo op de betaalkaart. Controleer ook of de laatste 4 cijfers van het kaartnummer overeenkomen 
met die op de transactiebon. Verifieer de handtekening van de aanbieder en vraag zo nodig om een 
legitimatiebewijs in te zien. Bewaar altijd de originele transactiebon. Bij PaySquare is dit 15 maanden. 
De kopie geeft u mee aan uw klant.

Let op het gedrag van uw klanten
Hoewel de meeste fraudeurs geen maskers en valse baarden dragen, zijn ze vooral in een fysieke winkel 
vaak wél te herkennen. Bijvoorbeeld doordat ze nerveus of gehaast hun aankopen doen. Wat doet u 
als iemand in uw winkel afwijkend aankoop- of betaalgedrag vertoont?

  Code 10 gesprek
  Heeft u het vermoeden dat uw klant met een gestolen of vervalste creditcard wil betalen? Bel dan 

voor een Code 10 gesprek naar uw acquirer. U krijgt dan een medewerker te spreken die u vakkundig 
én met begrip voor uw situatie door het gesprek leidt. Hij of zij adviseert u rustig en duidelijk over 
hoe u verder moet handelen. Gaat het inderdaad om een fraudekaart, dan onderneemt uw acquirer 
verdere actie. Eventueel wordt ook de politie ingeschakeld.
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  ‘Pick up card’ en ‘bel organisatie’
  Als op het display van uw betaalautomaat de melding ‘Pick up card’ of ‘Bel organisatie’ verschijnt, 

betekent dit dat de kaart waarmee uw klant wil betalen geblokkeerd is. Neem dan altijd telefonisch 
contact op met uw acquirer. Zij zullen, indien noodzakelijk, een extra veiligheidscontrole uitvoeren.

  Beloning voor uw oplettendheid
  PaySquare realiseert zich dat uw hulp bij het bestrijden van fraude onmisbaar is. Als u beslag weet te 

leggen op een vervalste of gestolen creditcard en accepteert u deze via PaySquare, dan belonen wij 
uw oplettendheid met een geldbedrag tussen € 50 en € 300.

  Een autorisatie is nog geen garantie
  Ook al wordt de creditcardtransactie geautoriseerd, dan is dit nog geen garantie dat de transactie 

niet frauduleus is. Bij een autorisatie wordt er onder andere gecontroleerd of de kaart niet gestolen of 
 verloren is en of er genoeg bestedingsruimte is. Het is dus geen garantie dat de aanbieder de recht-
 matige eigenaar van de creditcard is.

  Veiligheid voorop
  Bij verdachte betaalsituaties in uw winkel is het belangrijk om vóór alles te denken aan uw eigen 
 veiligheid en die van uw medewerkers.

Mensenkennis
Fraudeurs zijn lang niet altijd onbekenden. Het is daarom belangrijk om óók regelmatig met een 
kritische blik naar uw eigen medewerkers te kijken. Krijgt u bezoek van een monteur van uw betaal-
automaatleverancier of telefoonaanbieder, check dit dan altijd bij uw leverancier/aanbieder. En vraag 
de monteur om een legitimatie.

Bij twijfel altijd extra controleren
Veel ondernemers die met fraude te maken krijgen, zeggen achteraf dat ze de aankoop eigenlijk al 
meteen niet vertrouwden. Voer in zo’n geval altijd een extra controle uit. Vraag om een legitimatie en/
of bel voor een Code 10 gesprek. Beter een keer te veel controleren dan een keer te weinig.

Bescherm uw apparatuur
Als een terminal, kassasysteem of betaalautomaat onbeheerd is, liggen er kansen voor kwaadwil-
lenden. Zorg er daarom voor dat er altijd toezicht is op uw apparatuur. Kunt u niet voorkomen dat 
de apparatuur zo nu en dan onbeheerd is, zorg dan voor cameratoezicht of berg de betaalautomaat 
veilig op. Wanneer uw kassa en betaalautomaat met elkaar zijn verbonden, kan de communicatielijn 
en/of de betaalsoftware worden gehackt. Hierdoor kunnen er kaartgegevens worden bemachtigd uit 
uw systeem. In het systeem kan dan schadelijke software ofwel malware worden geplaatst. Ook als 
u gebruik maakt van een betaalautomaat en kassa in één, kan de communicatielijn worden gehackt. 
Omdat deze apparatuur vooral voorkomt bij ondernemers met meerdere vestigingen, is ook een hack 
in de verbindingen tussen filialen onderling en met het hoofdkantoor mogelijk. Lees hier meer over 
in onze whitepaper over PCI DSS.

Op tijd blokkeren
Merkt u dat er bij uw winkel gegevens zijn gestolen, breng dan het bedrijf op de hoogte waarmee u 
samenwerkt bij het accepteren van betaalkaarten (de acquirer zoals PaySquare) en volg hun instructies
op om verdere schade te voorkomen.

Op de hoogte blijven
Op de website van PaySquare is regelmatig actuele informatie te vinden over vormen van fraude en
preventiemaatregelen. Ook via andere media kunt u ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen op het gebied van betaalveiligheid. Een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal nog altijd
voor twee.

http://www.paysquare.eu/nl/nl/Images/whitepaper-pci-dss_tcm72-15117.pdf


2. Beveiliging bij betaling op afstand (e-commerce en Mail Order/Telephone Order (MO/TO))

3-D Secure
Bij een internetbetaling is 3-D Secure het belangrijkste beveiligingsinstrument. 3-D Secure verifieert 
vóór de transactie de identiteit van degene die met een creditcard of internationale debetpas in uw 
webwinkel een product bestelt. Dat gebeurt door middel van een persoonlijke code die bestaat uit 
cijfers en/of letters. De kaarthouder heeft de code zelf vastgesteld. Daardoor betekent 3-D Secure niet 
alleen voor u meer betaalveiligheid, maar ook voor uw klant. Dat zorgt weer voor een lagere koopdrempel 
en dus meer omzet. De kaartmaatschappijen van de merken MasterCard, Maestro, Visa, V PAY, Discover
en Diners Club en JCB hebben hun nieuwste beveiligingsprogramma’s gebaseerd op 3-D Secure:
 MasterCard SecureCode®;
 Verified by Visa®;
 Diners Club ProtectBuySM (Voor Discover, Diners Club en andere merken binnen het Discover Global

 Network);
  J/SecureTM.

Als u bij internettransacties gebruikmaakt van 3-D Secure, draait u bij fraude in de meeste gevallen niet 
op voor de schade. Meer informatie over hoe uw webwinkel gebruik kan maken van 3-D Secure leest 
u in onze leaflet ‘Meer over 3-D Secure’.
Bij het accepteren van betaalkaarten via post, telefoon of fax kunt u geen gebruik maken van
3-D Secure. DIt kan risico’s met zich meebrengen. Onze MO/TO leaflet geeft meer informatie over 
fraudepreventie bij deze acceptatievorm.

Veilige databestanden
Als u uw klanten in staat stelt om met elektronische betaalmiddelen af te rekenen, krijgt u waardevolle
gegevens in uw bezit. U bent wettelijk verplicht om op een zorgvuldige en veilige manier met die 
gegevens om te gaan. Daarnaast moet u handelen volgens de richtlijnen van de kaartuitgevende 
instanties. De wettelijke verplichting om gegevens te beveiligen geldt voor alle handelingen in uw 
webwinkel. Dus óók voor de gegevens die via e-mails en formulieren worden verzonden. Het is in 
het belang van zowel uw klant als uw onderneming dat u zorgt voor voldoende beveiliging van klant-
gegevens in uw webwinkel. Uw Payment Service Provider (PSP) kan u over dit onderwerp uitgebreid 
adviseren. 

PCI DSS
De kaartuitgevende instanties hebben zelf een beveiligingsstandaard ontwikkeld waarmee u de kaart-
gegevens van uw klanten beschermt. Dit is de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). 
De PCI DSS-voorschriften helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de betaalkaart-
gegevens van uw klanten. Accepteert u in uw webwinkel MasterCard, Visa, Discover, Diners Club, JCB, 
UnionPay, Maestro en/of V PAY, dan moet de beveiliging van uw website voldoen aan de voorschriften 
die horen bij de PCI DSS-standaard. Let op: als u derden inschakelt die toegang (kunnen) krijgen tot 
kaartgegevens, dan rust op u de plicht om ervoor te zorgen dat zij ook voldoen aan de PCI DSS-stan-
daard. Vraag aan uw PSP of acquirer hoe u kunt aantonen dat u conform PCI DSS handelt. 
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Voor een veilige manier van acceptatie moet u volgens de PCI DSS voorschriften het volgende 
ingericht hebben:
  U beschikt over een veilig computernetwerk met een firewall, virusbescherming en veilige systemen 

en applicaties. U houdt deze door middel van updates en patches up to date.
 U gebruikt geen voor de hand liggende wachtwoorden en veiligheidsparameters.
  U beschermt de opgeslagen gegevens van uw klanten en u codeert de gegevens van uw klanten 

voor publieke netwerken.
  Alleen personen die binnen uw onderneming voor het uitvoeren van hun werk de gegevens van 

uw klanten daadwerkelijk nodig hebben, krijgen toegang tot die gegevens.
   Iedere medewerker heeft met een unieke ID toegang tot de computer met de gegevens van uw

 klanten. 
 De fysieke toegang tot gegevens van uw klanten is beperkt.
    U monitort en test regelmatig alle toegang tot netwerkbronnen en gegevens van kaarthouders en

 alle beveiligingssystemen en beveiligingsprocessen.
  U heeft een beleid voor de informatiebeveiliging voor werknemers en contractanten en past dit 

beleid in de praktijk toe. 
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in onze whitepaper over PCI DSS. 

Volg uw bestellingen
Als u zaken doet via internet is het lastiger te zien wie u tegenover u heeft. Toch kunt u ook met een
webwinkel in veel gevallen op uw intuïtie afgaan én uw gezond verstand zijn werk laten doen. Zo is 
het altijd verstandig om het verloop van de bestellingen op de voet te volgen, niet gedurende een 
korte tijd, maar juist over langere perioden. Afwijkende transacties zullen u dan eerder opvallen.
Enkele voorbeelden: 
 Een ongewoon grote bestelling.
 Bestellingen vanaf één e-mailadres voor verschillende afleveradressen.
  Dezelfde persoon die steeds een andere kaart aanbiedt of bestellingen van verschillende personen

 met dezelfde kaart.
 Bestellingen van verschillende e-mailadressen voor één afleveradres.
 Een bestelling van een e-mailadres dat ogenschijnlijk niet in overeenstemming is met het afleveradres.

Uw PSP kan u op verschillende manieren helpen bij het voorkomen van fraude. Zo zijn er PSP’s waar
u gebruik kunt maken van fraudepreventiemodules. Zo’n instrument brengt transacties met een
afwijkend karakter en een verhoogd risico automatisch onder uw aandacht. 

Verificatiecode
Creditcards hebben een verificatiecode (CVC2/CVV2) op de achterzijde. Dit nummer is in principe
alleen bekend bij de bezitter van de kaart. De laatste 3 cijfers op of rechts naast de handtekeningstrip
vormen samen de verificatiecode. Vraag uw klanten altijd om deze code te vermelden. Het is een 
extra controlemiddel, net als de vervaldatum van de kaart. Om misbruik te voorkomen is het opslaan 
van CVV2/CVC2 gegevens van klanten streng verboden volgens de regels van de kaartuitgevende 
instanties.

Mensenkennis
Fraudeurs zijn lang niet altijd onbekenden. Het is daarom belangrijk om óók regelmatig met een kritische 
blik naar uw eigen medewerkers te kijken. En als u externe deskundigen inhuurt voor onderhoud
aan uw website, is het ook daarbij verstandig om niet te goed van vertrouwen te zijn.

Op de hoogte blijven
Fraudeurs leren snel. Continu bedenken zij nieuwe vormen van fraude en ook daar zult u uw maat-
regelen tegen moeten nemen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven. De website van 
PaySquare geeft veel actuele informatie over fraude en wat u er tegen kunt doen. Onderaan deze 
Whitepaper vindt u ook een aantal andere websites met waardevolle informatie over het beveiligen 
van uw inkomende betalingen.
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Bij twijfel altijd extra controleren
Veel ondernemers die met fraude te maken krijgen, zeggen achteraf dat ze de bestelling eigenlijk al
meteen niet vertrouwden. Voer in zo’n geval altijd een extra controle uit. Bijvoorbeeld:
  Vraag een orderbevestiging per fax of telefoon. Een telefoongesprek geeft u een beter beeld van

 uw klant. Bovendien kunt u zo het telefoonnummer controleren op juistheid.
 Vraag een handtekening bij aflevering.
 Lever alléén af op het adres zelf, niet bij de buren.
  Lever niet op een postbusnummer. De kans op een chargeback is op een postbusnummer aanzienlijk 

groter.

Op tijd blokkeren
Merkt u dat er bij uw winkel gegevens zijn gestolen, breng dan het bedrijf op de hoogte waarmee u
samenwerkt bij het accepteren van betaalkaarten (de acquirer) en volg hun instructies op om verdere
schade te voorkomen. 
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klanten is ook úw zaak
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Niet alleen uw onderneming kan schade lijden door misbruik en fraude met betaalkaarten, ook de 
acquirer (bijvoorbeeld PaySquare) en de card schemes (zoals MasterCard en Visa) kunnen schade 
ondervinden. Als uw bedrijf aantoonbaar in gebreke is gebleken bij het beveiligen van het betalings-
verkeer kunnen de schade en de boetes hoog oplopen.

Uw verantwoordelijkheid voor de beveiliging van kaartgegevens heeft betrekking op de volgende 
aspecten van het betalingsverkeer:
 De apparatuur die u gebruikt om creditcards en andere betaalkaarten van uw klanten te lezen.
 De betaalautomaten die u in uw winkel(s) gebruikt (POS-systemen).
  De netwerken en hardware die een rol spelen in uw betalingsverkeer (servers, draadloze routers, 

modems etc.).
 De opslag, verwerking en verzending van betaalkaartgegevens.
 De beveiliging van hardware en software van alle partijen die u bij uw betalingsverkeer betrekt. 
 Fysieke toegang tot belangrijke IT-componenten en kaarthoudergegevens.

U bent aansprakelijk voor de directe verliezen die voortkomen uit het gebruik van vervalste betaal-
kaarten en/of het gebruik van gestolen kaartgegevens. Maar bijvoorbeeld ook voor de juridische 
kosten, de kosten voor het vervangen van betaalkaarten, voor het onderzoek en imagoschade. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de kaartorganisatie u een boete oplegt en u uitsluit van het
accepteren van betaalkaarten. 

Meer informatie over uw aansprakelijkheid vindt u in onze ‘Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie’ 
alsmede onze Whitepaper over de beveiliging van kaartgegevens (PCI DSS).

http://www.paysquare.eu/nl/nl/Images/algemene-voorwaarden-kaartacceptatie_tcm72-17819.pdf
http://www.paysquare.eu/nl/nl/Images/whitepaper-pci-dss_tcm72-15117.pdf


Chargebacks 
en creditcard

fraude
Lagere koopdrempel
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Als uw klant betaalt met een creditcard, geeft u daarmee de mogelijkheid om de betaling tot 120
dagen na de transactie (en in sommige gevallen langer) te laten terugdraaien. Helaas wordt door
sommige kaarthouders deze mogelijkheid misbruikt.

Niet goed, geld terug
Heeft u een traditionele (fysieke) winkel, dan kan uw klant, als hij of zij ontevreden is, de gekochte 
goederen terugbrengen naar uw winkel. U kunt dan direct het betaalde bedrag teruggeven. 

Zowel in fysieke winkels als op het internet komt u klanten tegen die misbruik willen maken van 
betaalmogelijkheden. In een traditionele winkel kunt u te maken krijgen met mensen die een 
product terugbrengen dat zij al gebruikt of zelfs beschadigd hebben. Bij een aankoop op internet is 
het mogelijk dat iemand een chargeback laat uitvoeren, maar het product niet terugstuurt of ten 
onrechte claimt niets te hebben ontvangen. Of het nu gaat om een fysieke winkel of een webwinkel, 
frauderende klanten vormen gelukkig een uitzondering. De terugvordering is uiteraard pas definitief 
als blijkt dat de klacht van de kaarthouder terecht is. U kunt dus bezwaar maken. PaySquare onder-
steunt u daarbij graag en zal haar uiterste best doen uw belang te behartigen. Reden genoeg om uw 
betalingsverkeer zo in te richten dat u ten allen tijde kunt aantonen dat de transactie terecht heeft 
plaatsgevonden of dat een ingediende chargeback onterecht is. 

Lagere koopdrempel
De kaarthouder geniet met een creditcard meer bescherming dan bij andere betaalmiddelen. Deze
aanvullende bescherming verlaagt de koopdrempel. U moet er als ondernemer wel rekening mee 
houden dat de kaarthouder het bedrag kan terugvorderen. Met name in webwinkels is deze aanvul-
lende zekerheid voor kaarthouders een belangrijk voordeel dat veel extra omzet oplevert.
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Meer informatie kunt u vinden op www.paysquare.eu en in de Infogids van PaySquare. Onze infogids 
en andere leaflets en whitepapers kunt u vinden bij onze downloads. Daarnaast kunt u de volgende 
websites raadplegen voor informatie en adviezen over het tegengaan van fraude.

 www.visa.nl
 www.mastercard.nl
 www.digibewust.nl
 www.acm.nl
 www.pcisecuritystandards.org

Contact
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met onze Customer Service.
Vanuit Nederland: T 088 385 73 33 ∙ E service@nl.paysquare.eu ∙ www.paysquare.nl
Vanuit België: T 02 700 68 48 ∙ E service@be.paysquare.eu ∙ www.paysquare.be

Aan de inhoud van deze whitepaper kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie is
verkregen uit algemeen toegankelijke bronnen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Als professioneel partner in het betalingsverkeer informeren wij u graag proactief en op objectieve
wijze over het betalingsverkeer door middel van onze whitepapers. Hierin bieden wij oplossingen aan
met betrekking tot zeer uiteenlopende onderwerpen, gerelateerd aan concrete behoeften in de markt.
Onze whitepapers kunt u vinden op onze website bij Downloads.

http://www.paysquare.eu/nl/nl/Images/paysq-infogids_tcm72-17816.pdf
http://www.paysquare.eu/nl/nl/ondernemers/klantenservice/downloads/index.jsp
http://www.paysquare.eu/nl/nl/ondernemers/klantenservice/downloads/whitepapers.jsp
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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 


