Extra service
met DCC

Laat uw klanten betalen in hun eigen valuta
Krijgt u regelmatig klanten uit niet-eurolanden over de vloer of in uw webwinkel?
En zorgen zij voor een aanzienlijk deel van uw omzet? Maak het afrekenen voor deze
klanten dan zo aantrekkelijk mogelijk, met Dynamic Currency Conversion. Hiermee
kunnen zij bij u in hun eigen valuta betalen, met hun creditcard van MasterCard of
Visa. Bovendien ontvangt u een aantrekkelijke commissie over alle DCC-transacties.
Extra service bij het afrekenen
Met DCC zorgt u ervoor dat ook uw klanten uit niet-eurolanden in hun eigen vertrouwde valuta kunnen afrekenen, gewoon met hun creditcard. Zo weten ze bij het afrekenen precies waar ze aan toe zijn, terwijl u het bedrag in euro’s krijgt uitbetaald. Een
geruststellend idee voor uw klanten, want dit betekent geen vervelende verrassingen
achteraf. Het transactiebedrag wordt namelijk afgeschreven zonder koersverschil. Door
deze zekerheid zullen uw buitenlandse klanten eerder geneigd zijn bij u te besteden.
En kunnen zakelijke kaarthouders direct de daadwerkelijke kosten declareren. Kortom:
met DCC biedt u extra service bij het afrekenen.
Beloning en ondersteuning voor u
Niet alleen uw klanten hebben voordeel bij deze extra dienstverlening, u ook! U ontvangt namelijk een aantrekkelijke commissie voor alle niet-euro transacties met een
MasterCard of Visa Card via DCC. Bovendien kunt u rekenen op vakkundige begeleiding
door onze DCC-partner Global Blue, zoals training van uw medewerkers en overzichten
van uw DCC omzet. Global Blue leert uw medewerkers om DCC op een klantgerichte en
effectieve manier aan te bieden. Zo kunt u uw inkomsten een positieve impuls geven
en de beste DCC-resultaten realiseren. Kijk voor meer informatie over Global Blue op
global-blue.com.

Hoe werkt DCC?
DCC is mogelijk voor betalingen met MasterCard en Visa Card in 30 verschillende
valuta, zowel via uw betaalautomaat, uw kassa- of hotelreserveringssysteem als via
uw website. De wisselkoers wordt berekend op het moment van betaling, waardoor
uw klant direct in zijn eigen vertrouwde valuta kan afrekenen. DCC werkt ook bij
retourzendingen en deelleveringen. U ontvangt 1 keer per maand een aantrekkelijke
commissie over alle DCC- transacties. Voor DCC via uw website heeft u een betaalpagina van Ogone nodig. Runt u een hotel zonder eigen betaal-pagina, maak dan
gebruik van de diensten van Hoteliers.com (www.hoteliers.com).
Belt u ons gerust om te informeren of het bij uw non-euro omzet aantrekkelijk is
om DCC te accepteren, of als u andere vragen heeft.
De voordelen voor uw klanten of gasten
Meer betaalgemak: uw klanten kunnen in hun eigen valuta betalen.
Meer duidelijkheid: het uit te geven bedrag is meteen bekend.
M eer snelheid: uitgaven met een zakelijke creditcard kunnen direct worden
gedeclareerd.



	
	

De voordelen voor u
Meer inkomsten: u ontvangt voor elke transactie een aantrekkelijke commissie.
M eer omzet: uw klanten of gasten weten waar ze aan toe zijn en zullen
hierdoor eerder overgaan tot een aankoop.
Minder risico: u kunt 30 verschillende valuta accepteren zonder koersrisico te
lopen.
Vakkundige begeleiding: Global Blue helpt u om de beste DCC-resultaten te
realiseren.
Helder inzicht: u krijgt een gedetailleerd overzicht van uw DCC-resultaten.

PaySquare voor
gemak en zekerheid
Betalingen met betaalkaarten zijn
veilig, kostenbesparend en omzetverhogend. 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 debetpassen 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 en onderdeel van een aantal
grote Europese banken. Via PaySquare
bent u dus verzekerd van continuïteit
in de afhandeling en uitbetaling van
uw transacties. Kijk voor meer informatie op www.paysquare.nl/dcc.
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