
(Achteraf) betalen met de iDEAL-betaallink

Steeds meer ondernemers bieden de mogelijkheid om achteraf te betalen. Wist u dat u iDEAL ook kunt 

inzetten om uw klanten achteraf te laten betalen? Daarnaast kunt u iDEAL ook gebruiken voor het betalen 

van digitale facturen of om maandelijks terugkerende betalingen te innen.

Veilig en eenvoudig (achteraf) betalen met iDEAL
Dat kan door een link met een iDEAL-betaalverzoek aan uw klanten te versturen. U kunt deze link sturen via ieder 

gewenst kanaal: e-mail, iDEAL QR-code, SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, etc. Dit betaalverzoek dient aan een 

aantal regels te voldoen om uw klanten vertrouwd en veilig (achteraf) met iDEAL te laten betalen.

(Achteraf) betalen met een iDEAL-betaallink

Om een iDEAL-betaallink te versturen moet u een contract afsluiten met een CPSP of een Acquirer 

(betaaldienst verlener). Zij ondersteunen u ook bij de technische integratie. 

U kunt vanaf dat moment via het afgesproken gewenste kanaal een iDEAL-betaallink versturen.  

Deze link leidt naar de betaalpagina van de ondernemer of uw betaaldienstverlener.

• (Achteraf) betalen

• Betalen van digitale facturen

•  Terugkerende betalingen 
innen

Pagina 1 van 2 www.iDEAL.nl

https://www.ideal.nl/partners/acquirers-en-cpsps/
https://www.ideal.nl/


(Achteraf) betalen met de iDEAL-betaallink

• (Achteraf) betalen

• Betalen van digitale facturen

•  Terugkerende betalingen 
innen

Regels voor het gebruik van een iDEAL-betaalverzoek 

•  U moet vooraf aan uw klant kenbaar maken dat (achteraf) met iDEAL betaald kan worden. Vooraf moet u afspreken 

wat de betaalvoorwaarden zijn.

•  U geeft aan met welk kanaal u het iDEAL-betaalverzoek verstuurd. Het moet dus altijd een betaallink zijn die 

uw klanten via het afgesproken kanaal verwachten.

•  De betaallink die u verstuurt moet voor de consument duidelijk herkenbaar zijn als een bericht afkomstig van 

uw bedrijf. Maakt u gebruik van een betaaldienstverlener die voor u uw betalingsverkeer afhandelt, dan moet 

u dat vooraf duidelijk maken aan uw klant.

•  De link (URL) om de iDEAL-betaling te initiëren mag geen persoonlijke of transactie-informatie bevatten.

•  De betaallink moet uw klant naar uw betaalpagina (de zogenaamde landingspagina) leiden. De klant mag nooit 

direct doorgeleid worden naar de internet- of mobiel bankieromgeving van zijn bank.

•  Op de betaalpagina moet een beschrijving van het product / de dienst worden getoond, waarbij uw klant zelf 

iDEAL selecteert om te betalen.

•  De mogelijkheid tot betalen op uw betaalpagina moet verlopen na het verstrijken van de door u meegegeven 

expiratieperiode van de bestelling (het aanbod) of na een succesvolle transactie van de klant.

•  U moet uw betaalpagina met SSL of gelijkwaardige beveiligingsmiddelen beveiligen. Dit houdt in dat de adres-

regel (URL) altijd begint met https:// zodat uw klant de identiteit van uw betaalpagina of die van uw betaaldienst-

verlener kan verifiëren.

Voor meer informatie, neem contact op met het iDEAL-team bij Currence: iDEAL@currence.nl
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