ONLINE BETALINGEN
VOOR JE
ONLINE AUTOSHOWROOM

WIL JIJ OOK ONLINE CONVERSIE?
Lees dan mee...
Uit diverse onderzoeken blijkt dat consumenten vooral
online bronnen raadplegen maar daarna alsnog naar een

dealer stappen om de auto te kopen.

Hoe mooi is het als jij één van die online bronnen bent
met een propositie die zo aantrekkelijk is dat de consument
bereid is om bij jou online die auto te kopen?!
Dit realiseer je door de consument meer zekerheden te bieden.

HOE ZORG JE VOOR ONLINE CONVERSIE?
Zekerheden bieden!
Geef je klanten de zekerheid dat zij alleen hoeven te
betalen als ze de auto ook echt krijgen.
Zonder het risico hun geld kwijt te raken. Of vast te
zitten aan de auto als deze niet naar wens is.

Een klant wil grip houden op zijn geld. Zonder dat we jou als verkoper
tekort doen.

SAFE2PAY OPLOSSING
Hoe werkt dat?
Rabo Safe2Pay is de onafhankelijke partij tussen koper en
verkoper.
• De koper betaalt op de bankrekening van Safe2Pay. Via zijn eigen bank.
• De auto kan nu worden geleverd, de koopsom staat klaar bij Rabo Safe2Pay.
• Zodra de koper de auto bij aflevering accepteert, maakt Rabo Safe2Pay direct het bedrag over naar 		
verkoper.
• Accepteert de klant de auto niet of gaat de transactie om een andere reden niet door, dan gaat de auto
retour en krijgt de koper automatisch zijn geld terug van Rabo Safe2Pay.

SAFE2PAY OPLOSSING
• Veilig en eenvoudig
• Geen extra handelingen
• Vertrouwd met iDEAL
• Helemaal online
• Maximale zekerheid

Grip op je geld. Dat is de zekerheid die Rabo
Safe2Pay jou en je klant biedt.

VOORDELEN VOOR JOU ALS AUTOBEDRIJF
Je handelt in het belang van je klant zonder zelf risico te lopen
• De consument laat zien de koop te willen doen én te kunnen betalen. Het
geld staat al op de bankrekening van Rabo Safe2Pay.
• Je voldoet aan de regelgeving in Nederland door geen aanbetaling te vragen
en een achterafbetaalmethode te bieden.
• Er is geen risico op wanbetaling.
• Een Rabobankrekening is niet nodig, Rabo Safe2Pay werkt met elke bank.
Omdat Rabo Safe2Pay alle financiële handelingen overneemt, is dit dé oplossing
voor jouw online showroom.

DE ZEKERHEID VOOR JOUW ONLINE KLANT
Geen risico met zijn geld
Jouw online klant heeft één vraag: ‘loop ik risico met mijn geld?’
Rabo Safe2Pay neemt deze zorg helemaal weg. Er kan niks mis gaan.
• Snel en eenvoudig met iDEAL betalen aan een vertrouwde bank.
• Je klant ziet de auto nog voordat hij deze accepteert.
• Pas als koper de auto accepteert betaalt Safe2Pay uit.
• Gaat de koop niet door, dan krijgt de klant het geld zonder gedoe terug.
Dit is zekerheid voor je klant.

GOED OM TE WETEN
Safe2Pay is meer dan een online betaling
• Het is niet toegestaan klanten alleen vooraf te laten betalen. Je moet altijd
een achteraf betaalmethode aanbieden.
• Op locatie pinnen vraagt om logistiek, investering en vertrouwen in de bezorger.
• Pinnen aan de deur kan fout gaan. Er is geen verbinding, de klant gebruikt een
spaarrekening of heeft zijn pinlimiet niet verhoogd.
• Credit card is duur, gemaximeerd en kan teruggedraaid worden.
Rabo Safe2Pay ondervangt alles.

		

DIRECT AAN DE SLAG
Wij helpen je graag verder
• GoCredible begeleidt de implementatie van de Safe2Pay betaalknop en 		
maakt met een API de koppeling tussen jouw webshop en Safe2Pay.
• Je sluit een overeenkomst met Rabobank. Hierin komen de afspraken
over uitbetalen en terugbetalen. Je hoeft niet van bank te wisselen.
• Voor een soepele introductie is er instructiemateriaal om je klanten uit te
leggen hoe Rabo Safe2Pay werkt en wat de voordelen zijn.
Meer weten of direct beginnen?
contact@gocredible.nl
085 - 060 3102

RABOBANK VOOR JOU
En je klanten
Rabobank verzorgt de marketing van de Safe2Pay betaalmethode. Dit versterkt
de online propositie van jouw bedrijf en laat direct zien waar jij voor staat.
• Wil jij als webwinkel of online bedrijf Safe2Pay aanbieden aan particulieren of
bedrijven? Ga dan naar: rabobank.nl/bedrijven/ontvangen/safe2pay
• Ook voor klanten heeft Rabobank informatie beschikbaar:
rabobank.nl/particulieren/betalen/safe2pay en rabobank.nl/bedrijven/betalen/
safe2pay
Voor de zekerheid.

OVER ONS
Rabobank & GoCredible
GoCredible en Rabobank zijn partners sinds 2016. Door de betrouwbaarheid
van een grote bank te combineren met de flexibiliteit en snelheid van een
FinTech, zijn we samen in staat om innovatieve betaaloplossingen te bieden.
Ons doel is de betrouwbaarheid van het handelsverkeer te vergroten.
Rabo Safe2Pay is één van onze diensten die uitermate geschikt is voor online transacties en bedrijven
nieuwe kansen biedt.

