Betaalmogelijkheden
iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwt, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Als
internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft
aan te melden. iDEAL is de meest gebruikte betaalmethode in Nederland. Uw betaling is
direct aan ons gegarandeerd waarna uw bestelling direct verzonden kan worden.
Hoe werkt iDEAL?
Betalen met iDEAL doet u in een paar stappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U bestelt een product
Kies iDEAL als betaalmethode
Selecteer de bank waar u uw bankzaken online regelt
U komt direct in het bekende internetbankierprogramma van uw bank
De relevante gegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
U ontvangt een bevestiging van uw bank
U keert terug naar de webshop, bestelling en betaling geslaagd!
Uw bestelling kan worden verzonden

Welke banken bieden iDEAL aan?
iDEAL is beschikbaar voor mensen die internetbankieren bij o.a. ABN AMRO, ASN Bank,
Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot
Bankiers. Degenen die internetbankieren kunnen direct gebruik maken van iDEAL.

MASTERCARD EN VISA
Met MasterCard SecureCode en Verified by Visa kunt u veilig online afrekenen. Tijdens het
beveiligde betaalproces zal er een authenticatie plaats vinden (het vaststellen van de
echtheid van creditcardgegevens en de kaarthouder).
Hoe werkt 3-D Secure?
U kiest een product uit, voegt deze toe aan de winkelwagen, vult de gevraagde gegevens in
en gaat naar de betaalpagina.

•

Op de betaalpagina kiest u voor betalen met MasterCard of Visa

•
•
•

•

•

Na invoer van de kaartgegevens zal gecontroleerd worden of u wordt beschermd
door 3-D Secure
Is dat het geval, dan wordt er gevraagd een persoonlijke code in te voeren (soort
pincode)
Nadat de persoonlijke code is ingevoerd, wordt contact gelegd met de
kaartuitgevende instantie. Hier vindt de identificatie plaats. Is alles in orde, dan geeft
de bank een "stempel voor akkoord" op de betaling. Dit is uw transactiebewijs. Let
op: deze "stempel" geldt uitsluitend voor deze betaling
Hierna vraagt Kidsrides automatisch goedkeuring voor de transactie (autorisatie).
Hierbij vermeldt u de unieke code. Zo heeft de kaartuitgevende instantie nogmaals
de mogelijkheid om te controleren of de code wordt gebruikt die is afgegeven voor
deze transactie.
Indien de transactie is geslaagd kan Kidsrides uw bestelling direct verzenden

PAYPAL
Met PayPal kunt u veilig en eenvoudig online betalen. Het enige wat u hoeft te doen is een
PayPal account aan te maken, saldo storten en een creditcard of bankrekening aan uw
PayPal rekening te koppelen. Afrekenen gaat super eenvoudig met uw e-mailadres en
wachtwoord. Deze betaalmethode is ook zeer geschikt voor mobiele shoppers. PayPal
beschermt u ook tegen malafide webshops. Ontvang u uw bestelling niet, dan kunt u het
aankoopbedrag terugkrijgen.

BANCONTACT/MISTERCASH - DIRECT ONLINE BETALEN
VOOR BELGIË
Bancontact/Mister Cash is het online betaalsysteem ontwikkeld door de gezamenlijke
banken in België. De banken zijn Dexia, BNP Paribas, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank, VDK
Spaarbank en Record Bank.
Meest geaccepteerde betaalmethode
Alle Belgische klanten van de deelnemende banken die gebruik maken van
internetbankieren, kunnen gebruik maken van Bancontact/Mister Cash. Hiermee kunt u
direct uw aankopen betalen in uw eigen vertrouwde bankomgeving. Bovendien komt een
betaling via Bancontact/Mister Cash direct binnen zodat uw bestelling ook direct verzonden
kan worden.

Hoe werkt het:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U bestelt een product
Kies Bancontact/Mister Cash als betaalmethode
Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt
U komt direct in het bekende internetbankierprogramma van uw bank
De relevante gegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
U ontvangt een bevestiging van uw bank
U keert terug naar de webshop, bestelling en betaling geslaagd!
Uw bestelling kan worden verzonden

Achteraf betalen met Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden,
bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden
gedaan.
•

Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie
over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming
met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s
privacy statement verwerkt
In het kort:
•
•
•
•
•
•

Betaal achteraf binnen 14 dagen, zonder extra kosten
Aanmaken van account niet vereist
Aanvraag krediet is niet nodig
Je ontvangt je bestelling voordat je hebt betaald
Klarna stuurt je per e-mail betalingsinstructies
Selecteer Klarna als betalingsmethode in de check-out
Hoe werkt betalen na bestellen?
Zodra je bestelling is bevestigd, ontvang je binnen 2 dagen een e-mail met
betalingsinstructie van Klarna. Je hebt hierna 14 dagen de tijd om met credit- of
debitcard te betalen zonder extra kosten.
Let op! Je Klarna-factuur dient altijd betaald te worden. In geval van retournering of
annulering wordt het factuurbedrag teruggestort op je rekening.

