
Gebruik iDEAL stimuleren

Tips om het gebruik van iDEAL te stimuleren

Wilt u dat uw klanten vaker met iDEAL betalen? Met enkele eenvoudige aanpassingen op uw betaalpagina, betalen 

uw klanten snel, veilig en vertrouwd met iDEAL.

•  Gebruik het officiële logo en de juiste schrijfwijze van de naam: iDEAL. Logo’s kunt u downloaden op de  

iDEAL-website.

•  Voeg een tekst toe onder de iDEAL-betaalknop waarmee u bij klanten twijfel wegneemt, zoals bijvoorbeeld ‘meest 

gebruikte betaalmethode van Nederland’.

•  Maakt u gebruik van een zogenaamde Payment Service Provider (PSP) voor uw betaalpagina’s? Informeer uw 

klant dan vooraf dat hij naar de betaalpagina van uw dienstverlener wordt gestuurd.

•  Veel PSP’s bieden de mogelijkheid om de betaalpagina aan te laten sluiten bij de uitstraling van uw website.  

Maak hier zoveel mogelijk gebruik van. Zo versterkt u het gevoel dat de klant aan u betaalt. 

• Zet iDEAL bovenaan de lijst met betaalmiddelen die u aanbiedt.

• Maakt u gebruik van selectie-opties voor de betaalmethode, zoals radiobuttons, vink iDEAL dan automatisch aan.

•  Maak de klant duidelijk dat betalen met iDEAL gratis is, zeker als u andere betaalmethoden aanbiedt waarvoor wel 

een bijdrage van de consument wordt gevraagd.

•  Verminder het aantal schermen en het aantal clicks. U bespaart bijvoorbeeld een pagina door uw klant zijn bank te 

laten kiezen op dezelfde pagina waar iDEAL wordt geselecteerd als betaalmiddel.

•  Heeft de klant al eerder een aankoop met iDEAL bij u betaald? Vul dan alvast automatisch de bank in waarmee de 

vorige betaling is gedaan. Betalen met iDEAL is dan nog sneller.

•  Geef op de betaalpagina het totaalbedrag van de order weer zodat uw klant niet voor verrassingen komt te staan 

bij de daadwerkelijke betaling.
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Hieronder is een voorbeeld betaalpagina opgenomen waarin bovenstaande adviezen zijn verwerkt. Een overzichtelijke 

pagina waarop de klant snel ziet hoe er bij u kan worden betaald. Daar is iedereen toch bij gebaat?

Voorbeeld betaalpagina:

Wilt u meer informatie over de integratie van iDEAL in uw website of mobiele app, dan kunt u dit opvragen bij uw iDEAL- 

contractpartij: uw bank of Payment Service Provider.
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Verder

Selecteer een betaalmethode:

  Betalen via iDEAL
 Gratis
 Meest gebruikte betaalwijze

  Incassomachtigen via uw bank
 Gratis
 

  PayPal
 Gratis
 

  Betalen op postkantoor (onder rembours)
 10,- aan betaalkosten

Kies uw bank
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