
Zorg dat jouw
klanten prettig
betalen
Whitepaper voor
startende ondernemers



       

Start je een eigen onderneming? Wat leuk! En best spannend. Er komt veel op je af, over zaken 
waar je misschien nog weinig van weet. Betalingsverkeer bijvoorbeeld. Denk je dan: lekker 
belangrijk? Je klanten moeten wel kunnen betalen. Met de juiste betaaloplossing maak je een 
professionele indruk op ze. En automatiseer je gelijk allerlei administratie. Daarom kun je het maar 
beter in één keer goed regelen.

Graag delen we onze kennis van betaaloplossingen. Zonder technisch te worden, leggen we je uit hoe 
betalen werkt. We maken je bewust van waar je aan moet denken. Zodat je de juiste afweging maakt en 
een passende betaaloplossing kiest. Voor je fysieke winkel of je online shop. 

We bewonderen jouw lef om te ondernemen en geven je graag een vrijblijvend zetje in de rug. Zodat je 
in volle vaart van start gaat.

Waarom deze whitepaper
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Wat je klant verwacht

Je eigen zaak starten

De fundamenten van je zaak

Voor ondernemen heb je lef nodig. En jij doet het gewoon! Met de energie die dat oplevert, doe je 
research, spreek je naasten en deskundigen, pluis je zaken uit. Telkens leer je weer wat, waarmee 
je jouw idee verder aanscherpt. En dan begint het pas echt: je zet alle kosten op een rij en bepaalt 
je verkoopprijs. Zo krijgt jouw onderneming steeds meer vorm.                   

Minstens net zo belangrijk en spannend is potentiële klanten overtuigen om met jou zaken te doen. 
Dat vraagt inzicht in wie dat eigenlijk zijn, wat ze gewend zijn, welke verwachtingen ze hebben. Elke 
specifieke doelgroep heeft haar eigen wensen.

Consumenten zijn kritisch en verwachten gemak en beleving. Daarbij speelt je online aanwezigheid 
een grote rol. Voordat ze naar je winkel komen, beoordelen ze je Facebookpagina of website. Het is 
belangrijk dat deze dezelfde sfeer ademen als je winkel. Bijvoorbeeld knus en gezellig, of juist 
zakelijk en formeel. Dat ze online een afspraak kunnen plannen, referenties kunnen lezen, een 
product reserveren. Dat alles moeiteloos verloopt. En diezelfde hoge service, uitstraling en beleving 
verwachten consumenten vervolgens ook in je winkel, in jullie onderlinge communicatie, en in de 
administratie. Klopt dat allemaal? Dan overtuig je hen.   

Alsof dit nog niet genoeg is, maak je ook nog fundamentele administratieve keuzes. Zoals de 
juridische constructie van je zaak, verzekeringen, een starterslening. Inkoop, voorraadbeheer, 
logistiek. En: hoe jouw klant betaalt. Dat raakt je financiële administratie en dus is het handig dit 
efficiënt te regelen. Tegelijkertijd hoort dit bij de beleving die jouw klant heeft van zakendoen met 
jou, dus wil je hem tegemoet komen. Een goede betaaloplossing doet het allebei. We leggen het 
stap voor stap uit.
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Betaalgedrag anno nu
De manier waarop we betalen verandert. Vandaag de dag betalen we in Nederland steeds minder 
contant. Elektronisch betalen heeft de voorkeur. Dat is veiliger, sneller en makkelijker.

Nederlandse consumenten hebben nog maar weinig contant geld op zak. Hooguit een briefje, voor het 
geval dat. Hoe consumenten dan betalen? Elektronisch en contactloos, ook voor kleine bedragen. Ze 
houden de bankpas even kort tegen de betaalautomaat, en klaar. Vrijwel niemand steekt zijn bankpas 
nog in de lezer. Sterker nog, sommigen laten hun bankpas zelfs thuis. Die betalen met hun mobiele 
telefoon, met behulp van bijvoorbeeld QR-codes of een e-wallet. E-wallet kan Android Pay, Apple Pay, 
Google Pay, etc. zijn.

Consumenten handelen een betaling liefst 
routineus af, snel en makkelijk, op de 
manier die ze gewend zijn.

Snel, maar persoonlijk

De waarde van een bon

Met de betaling sluit je een overeenkomst. Consument en winkelier kijken elkaar in de ogen en 
wisselen beleefdheden uit. Voorheen hechtten consumenten veel waarde aan persoonlijke aandacht 
en namen de tijd voor dit moment. Nu steeds minder meer. Betalen is een routine die ze ‘eventjes 
afhandelen’, op de manier die ze gewend zijn, of dat nu contactloos is, via creditcard of cadeaukaart. 
Het moet snel en gemakkelijk, en nog steeds met die persoonlijke aandacht. Een vriendelijke 
glimlach en een vraag als ‘Was alles naar wens?’.

Een bon geeft vertrouwen. Maar ook daarin veranderen de wensen. In de supermarkt of bij andere 
doorsnee aankopen vinden veel – niet alle – consumenten een bon maar papierverspilling. Bij de 
aanschaf van een nieuwe laptop of een dure jurk willen de meesten juist graag een bon. Omdat de 
voorkeur per persoon en per product verschilt, vinden consumenten het prettig als ze zelf kunnen 
kiezen of ze een bon willen. Of dat de bon via e-mail nagestuurd wordt. Een e-mail is ook nog eens 
makkelijker terug te vinden.
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Online winkelen

Online betalen

Online shoppen is big business. Vooral de combinatie met een fysieke winkel is sterk. Waarbij 
online en offline steeds meer in elkaar overlopen. Consumenten voelen en passen in een winkel 
kleding, bestellen’s avonds online 3 varianten en laten die thuis bezorgen, om vervolgens in de 
winkel weer te ruilen. Ze verwachten een persoonlijk account met de bestelgeschiedenis, zodat ze 
het exacte model en maat nog eens kunnen terugzoeken. En ze niet telkens hun adresgegevens en 
betaalvoorkeuren hoeven in te vullen. Hoe makkelijker en persoonlijker het is, hoe meer er gekocht 
wordt.

Online afrekenen gebeurt vooral via iDEAL. Hoewel ook hier de keuze voor alternatieven wordt 
gewaardeerd, bijvoorbeeld voor creditcard, PayPal, AfterPay of Klarna. iDEAL is vooral gangbaar in 
Nederland. Internationaal worden PayPal en creditcard meer gebruikt. En in België Bancontact.
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Gangbare online en offline betaalmethoden

Nieuwe betaalmethoden

» Bankpassen
» Internationale bankpassen
» Creditcard zoals Mastercard of VISA
» iDEAL, Nederlandse online betaalmethode
» PayPal, internationaal erkende ‘online portemonnee’
» Bancontact, Belgische online betaalmethode
» AfterPay, online betaalmethode waarbij je pas betaalt na ontvangst van de goederen
» QR-codes, betalen via een app op de mobiele telefoon
» Mobiel betalen via ABN AMRO’s Wallet, de RaboWallet, en de ‘Mobiele pas’ van ING

Er komen voortdurend nieuwe betaalmethodes bij. Internationaal maken Apple Pay en Google Pay 
hun opmars. Het is vooral belangrijk te weten welke methode de Nederlandse consument adopteert. 
Pas dan wordt het relevant. CCV houdt dat scherp in de gaten. 

Tip: Bekijk vooraf altijd hoe de consumenten (of jouw doelgroep) het 
liefst online en offline betalen.
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Betalen, hoe werkt het?

1 3 4 52

1. Je klant rekent zijn winkelmandje af bij jouw fysieke of online kassa.
2. Jouw betalingsverwerker (Payment Provider)* haalt de versleutelde transactiegegevens op.
3. Jouw betalingsverwerker vraagt het bedrag op bij de bank van de klant.
4. De bank controleert de rekening van de klant en keurt het verzoek goed.
5. De bank maakt het bedrag over naar jouw rekening.

* bijvoorbeeld CCV

In circa 5 seconden betalen, dit is het betaalproces:

In stap 1 kun je jouw klant elke betaalmethode aanbieden die je maar wilt, bijvoorbeeld 
bankpas, creditcard of iDEAL. Afhankelijk van de keuze wijzigt ook de naam van de 
betaalaanbieder in stap 3, 4 en 5.

Elke betaalmethode is mogelijk
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Superveilig
Dit proces is uitermate goed beveiligd. Elke bank of betaalaanbieder is digitaal volledig 
dichtgetimmerd. Ze accepteren onderling betalingsverkeer alleen als het voldoet aan de strengste 
veiligheidseisen. Eisen van die banken zelf, maar ook Europese wetten, Nederlandse wetten, en 
onderlinge afspraken tussen financiële instellingen.

Dagelijks zien De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toe op het correct en 
veilig functioneren van het hele systeem. Zo laten ze criminelen kansloos. En ze laten geen enkele 
ruimte voor een vergissing of technische storing. Elke betalingsverwerker is onderworpen aan:

Nederlandse wet die bewaakt dat de financiële markten efficiënt werken en het hele 
systeem stabiel blijft. Ook beschermt de wet consumenten en ondernemers tegen een 
faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.

Nederlandse wet die voorkomt dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken 
raken bij het witwassen van geld.

Nederlandse wet die onder meer de veiligheid van online netwerken waarborgt. En 
toeziet op consumenten- en privacybescherming.

Ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Europese wetgeving 
over privacy: de zorgvuldige verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens.

Nederlandse wet die ervoor zorgt dat de Europese algemene verordening goed
wordt toegepast. Deze uitvoeringswet vult de AVG aan.

 

 

 

 

 

De Wet Financieel Toezicht

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme

De Telecommunicatiewet

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
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De kosten voor betalen

Wat je nog meer moet weten

Je hebt een betaalautomaat, online betaalmodule of compleet kassasysteem nodig. Deze 
betaaloplossingen zorgen voor veilige versleuteling van de transactiegegevens, zodat deze veilig 
via internet of het 4G-netwerk verstuurd kunnen worden. De kosten lopen uiteen. De meeste 
ondernemers kopen een betaalautomaat of kassasysteem, maar het is bij CCV ook mogelijk ze te 
huren.

Je hebt een betalingsverwerker nodig. Die zorgt er voortdurend voor dat je proces van transactie-
afhandeling veilig is ingericht en voldoet aan alle wetten en regels. Hiervoor sluit je een 
abonnement af. Wil je ook andere processen faciliteren, zoals retourpinnen of dag-, weekof 
maandrapportages van al je transacties, dan betaal je hier los voor. De kosten per betaalmethode 
variëren. Als ondernemer betaal je voor een pintransactie een klein bedrag per transactie. Een 
creditcardtransactie is iets duurder, daarbij betaal je een percentage van het aankoopbedrag.

Voor elke betaalmethode ga je een losse overeenkomst aan met de aanbieder. Voor iDEAL sluit je 
vrij eenvoudig een contract via je eigen bank of met CCV. Maar voor het accepteren van creditcards 
moet je een vrij strenge acceptatieprocedure doorlopen bij de creditcardmaatschappij. Payconiq, 
buitenlandse betaalpassen, AfterPay, elke betaalaanbieder stelt zo zijn eigen eisen. Maar de 
aanvraag en toetsing kun je allemaal aan je betalingsverwerker overlaten. Bijvoorbeeld de eis om 
elke creditcard-transactie in je webshop op de juiste manier te autoriseren. Dat hoef je niet zelf 
doen.
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Administratie

Klantdata verzamelen

De meeste startende ondernemers kunnen het missen als kiespijn: administratie. Het is tijdrovend 
en velen vinden het vervelend werk. Hoe meer je kunt automatiseren, hoe beter. En dat kan. 

Er zijn betaaloplossingen die al je verkopen exact registreren in een database. Daar kun je analyses 
op loslaten, bijvoorbeeld welk product in welk seizoen goed verkoopt. Of welke producten vaak 
samen gekocht worden. Met dat soort inzichten kun je gerichter inkopen en je dienstverlening 
verbeteren. En die betaaloplossingen kunnen ook kant-en-klare rapportages genereren. Dagstaten, 
zodat je precies weet hoe je dag financieel verloopt. Maar ook transactieoverzichten en – handig 
voor de administratie – btw-rapportages. Volledig automatisch.

Wil je dat klanten nog eens bij je terug komen? Dan helpt het als je gegevens van hen verzamelt. 
Bijvoorbeeld door online klanten een account te laten aanmaken. Bij een volgende bestelling staan 
al hun adres- en betaalgegevens dan gelijk klaar. En ze kijken zo hun bestelgeschiedenis terug. Dat 
is ook handig voor jou, want uit hun eerdere bestellingen leidt je zomaar hun interesses af. Waarna 
je precies de juiste producten onder de aandacht brengt. 

Het moment van betalen is een uitgelezen moment om dit soort data te verzamelen. Volgens 
de privacywet kan dit alleen als de klant er zelf toestemming voor geeft. Er zijn kant-en-klare 
betaaloplossingen die klanten in staat stellen een eigen online account aan te maken. Zo voldoe je 
netjes aan de wet, en verzamel je moeiteloos allerlei boeiende data. 

Goed regelen, ook voor jezelf
Sommige betaaloplossingen helpen je gelijk bij andere onderdelen van je onderneming. Dan maak 
je het je klant én jezelf gemakkelijk.



Hoe organiseer je de administratie van klanten die online bestellen en in je winkel ruilen? Het 
product kwam wellicht uit het magazijn, en komt nu in de voorraad van je winkel. En het geld, haal 
je dat uit je kassa of stort je het terug op de rekening van de klant? Met een gecombineerd online 
en offline kassasysteem regel je het automatisch. Daarmee kun je ook winkelaankopen koppelen 
aan een online account. Bij het afrekenen vraag je de klant of hij al een account heeft, of je vraagt 
of hij het aankoopbewijs per e-mail wil ontvangen. Je zoekt de klant op in je systeem en klik, alles 
geregeld: betaling, datacollectie, administratie én klantenbinding.

Klanten in je winkel kun je gelijk stimuleren naar je website te gaan. Door online een 
welkomstcadeau – of persoonlijk bericht – klaar te zetten. Of door te vragen of klanten je 
e-mailnieuwsbrief willen ontvangen. Dan kun je ze aanbiedingen of de laatste ontwikkelingen in 
jouw sector sturen met een doorklik naar je website. Zo blijf je in contact.

Voorraadbeheer

Webshop en fysieke winkel combineren

Zeker als je net begint, kan het beheer van een voorraad kopzorgen opleveren. Je wilt van elk product 
voldoende hebben om klanten geen ‘nee’ te verkopen. En je wilt niet met onverkoopbare voorraden 
blijven zitten die alleen maar ruimte in beslag nemen. Hoe hou je dat bij: handmatig in Excel, een 
turflijst? Voor je het weet is je magazijn een rommeltje. Overzicht houden vraagt continue aandacht. 
Dat kost tijd. En voorraadbeheer was nu niet de reden waarom je ondernemer wilde worden. 

Gelukkig zijn er goede systemen op de markt die je helpen je voorraad te beheren. En er zijn 
betaaloplossingen die je daaraan kunt koppelen. Of zelfs gecombineerde systemen voor betalen en 
voorraadbeheer. Reken je iets af, dan wordt de voorraad direct bijgewerkt. Volledig geautomatiseerd. 
Je voorraad blijft zorgvuldig op orde en – beter nog – het kost jou geen tijd.
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Extra betrouwbaar

En dan nog even dit

Data-veiligheid en privacy zijn twee van de grootste uitdagingen van vandaag. Met een degelijke 
betaaloplossing toon je je klanten dat je hun privacy en veiligheid serieus neemt. Vooral 
belangrijk als je betrouwbaar wilt overkomen, of een zaak hebt in maatschappelijke belangen. 
Maar ook met bijvoorbeeld een vintage kledingboetiek of nagelstudio maak je er een statement 
mee. Jij gaat zorgvuldig om met je klanten en begrijpt wat er speelt. Daarmee bouw je een sterk 
en betrouwbaar imago. 

Een professionele betaalautomaat straalt vertrouwen uit. Je klant kan er met de nieuwste 
betaalmethoden mee betalen. En je kunt erbij vertellen dat je betalingsverwerker meer doet
aan veiligheid en privacy dan de wet minimaal vereist. Dan weet je klant – en jijzelf – zeker dat hij 
goed zit.

Wel eens meegemaakt dat bij een tankstation de pinautomaat niet werkt? Precies, dat 
is ondenkbaar. Jouw klant verwacht áltijd bij jou te kunnen betalen met álle gangbare 
betaalmethoden. Kies daarom altijd voor het meest betrouwbare betaalsysteem. Op de tweede 
plaats komen pas de extra’s die dit hoofdstuk beschrijft.
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In 6 stappen naar jouw ideale 
betaaloplossing
We leiden je in 6 stappen door het keuzeproces naar de ideale betaaloplossing voor jouw 
onderneming.
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Verplaats je in je toekomstige klanten. Hoe zijn zij gewend zaken te 
doen? Bedenk welke betaalmethoden hun voorkeur hebben. Wat 
betrouwbaarheid, privacy en veiligheid voor hen betekenen. Als je dit 
lastig vindt, kun je ideeën opdoen bij je concurrenten of bij bedrijven in 
andere sectoren.

1

Aan een website of social media ontkom je niet. De vraag is: welke rol 
vervullen die? Denk weer vanuit je klanten. Is het gepast om alleen 
face-to-face zaken te doen, dan zorgen je website en/of social media 
vooral voor promotie. Of ga je ook – een deel van – je dienst of product 
online aan klanten verkopen, nu of in de nabije toekomst?

Verzamel je klantgegevens of hou je een voorraad bij? Breng die 
administratieve processen – net als je financiële administratie – zorgvuldig 
in kaart. Bedenk wat je zelf doet en wat geautomatiseerd kan. Neem de 
tijd dat nu goed uit te zoeken, dat scheelt je later veel gedoe.

2

 

3

Bepaal wat je klant gewend is

 Kies een online strategie

 Duik in je administratie
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Met alle uitgangspunten die je nu hebt, stel je de ideale oplossing samen. 
Je hebt misschien één systeem nodig, of diverse die goed samenwerken: 
een online shop, voorraadbeheer, kassasysteem of betaalautomaat. 
Passend bij jouw administratieve processen, én bij je klant. Leg alle opties 
naast elkaar, zowel de kosten als de voor- en nadelen, en maak je keuze. 
Laat je hier eventueel bij adviseren door een expert op het gebied van 
betaaloplossingen.

Je bedacht al welke betaalmethoden je klanten wensen, en welke 
waarde ze hechten aan betrouwbaarheid. Zoek nu een passende 
betalingsverwerker die transacties volgens de gewenste maatstaven 
afhandelt. En als je wilt, ook gelijk de contracten met de betaalaanbieders 
sluit en het betaalproces volgens hun eisen voor je inricht.

Juist als starter is het fijn te weten dat er support is, mocht er een 
keertje een transactie of betaalautomaat vastlopen. Ga na welke service 
standaard bij de systemen hoort en bij de betalingsverwerker. Sluit een 
servicecontract af voor servicecontract aanvullende service. Dat verzekert 
je van een optimaal werkend systeem. En het geeft jou rust.

5

4

6

 Kies een transactieverwerker

 Selecteer je ideale systeem

 Beknibbel niet op support
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Over CCV
Wij zijn expert in betaaloplossingen, al ruim 60 jaar. Met de schat aan kennis en ervaring die 
we opbouwden, nemen we ondernemers alle zorg rond betalingen uit handen. We leveren 
betaalautomaten, webshopoplossingen en verzorgen alle transactieverwerking.

Misschien kunnen we je helpen met:

» Advies over de ideale betaaloplossing voor jouw onderneming.
» Hulp bij de keuze voor de juiste betaalautomaat – die we ook verkopen of verhuren – bijvoorbeeld 
draadloos via WiFi, 4G en/of GPRS.
» Transactieverwerking en de contracten met alle betaalaanbieders.
» Een alles-in-één webshopoplossing: een totaalpakket van hosting, cms, support én 
betaaloplossing dat je uitbreidt wanneer je daaraan toe bent.

Bewondering voor ondernemers

En we gaan nog een stap verder: we werken zij-aan-zij met ondernemers aan nieuwe oplossingen 
en denken met hen – en jou – mee. Zo verlagen we je administratieve last, bieden we slimme 
tools voor data-analyse en geven we je inspirerende inzichten. En we brengen je in contact 
met vergelijkbare ondernemers. Alles om jouw zaak makkelijker en efficiënter te runnen. Dat 
werkt. Omdat we echt naar ondernemers luisteren. Al ruim 200.000 ondernemers in binnen- en 
buitenland vertrouwen daarom op onze expertise.

Meer hulp bij starten
• Natuurlijk heeft de Kamer van 
Koophandel veel nuttige informatie 
en concrete tips.
• Bij Ondernemen en internet tref 
je praktische informatie over online 
ondernemen, met
bijvoorbeeld ook tips voor 
voorraadbeheer.
• 15 vrijblijvende marketingtips hoe 
je meer klanten in je winkel krijgt: 
Kooplust.
• Over ondernemen, belasting 
en administratie deelt de 
Belastingdienst handige tips op haar
pagina Onderneming starten.

Ondernemingen als AirBnB en PicNic trekken vaak alle aandacht. Maar wij bewonderen 
Sonja’s nagelstudio misschien nog wel meer. Of Marcelo’s vintage kledingboetiek. Het lef, het 
doorzettingsvermogen, die drive om te ondernemen. Dat verdient steun. Daarom delen we onze 
kennis met je en denken we met je mee. We maken het je zo makkelijk mogelijk. Zodat jij je volledig 
kunt richten op je klant en het succes van jouw onderneming. Want jouw succes is uiteindelijk ook 
ons succes.
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Checklist voor starters
De basis op orde (organisatorisch)

Marketing en communicatie

Financiën en administratie

Ondernemingsplan maken

Marktonderzoek verrichten

Financiëel plan opstellen

Merk, model of idee registreren

Het pand inrichten

Aangifte inkomstenbelasting verzorgen (eventueel door boekhouder)

Algemene voorwaarden opstellen

Bedrijfsnaam kiezen en checken (handelsonderzoek via KvK)

Marketingplan opstellen

Zakelijke rekening openen

Wetten, regels en vergunningen uitzoeken en aanvragen

Zakelijke website opzetten

Financiering, lening, subsidie of startersregeling aanvragen

Werkovereenkomsten opstellen

Rechtsvorm kiezen

Concurrentieonderzoek verrichten

Uurtarief en/of productprijs bepalen

Inschrijven bij de KvK

Klanten vinden

Btw-aangifte verzorgen

Leverings- en betalingsvoorwaarden opstellen

Domeinnaam registreren

Locatie zoeken

Administratie opzetten (boekhoudprogramma)

Verzekeringen afsluiten

Webshop opzetten (indien van toepassing)

Vast betaalpunt in de zaak of mobiele automaat

Risicoanalyse uitvoeren

Zakelijke social media opzetten

Betaaloplossing voor jouw zaak kiezen

Personeel zoeken (indien van toepassing)

Template(s) voor facturen en offertes opstellen
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Notities en aantekeningen



www.ccv.eu/nl
Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.
088 228 9870

info@ccv.eu

www.ccv.eu/connect
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