




Oplossing

Een webontwikkelaar:

 Ontwerpt en bouwt de verschillende webpagina’s
 Regelt de connectie met de betaalpagina (aangeboden 

door de PSP)

Een bankier: KBC/CBC:

 Biedt een goede service en advies ivm uw (online) zaak
 Voor het beheer van uw rekening
 Voor een totaaloverzicht van uw inkomsten / uitgaven

Een betaalpagina: 

 Biedt een integreerbare betaalpagina voor uw website
 Zorgt voor de activering van uw betaalmethoden
 Regelt de communicatie tussen de verschillende 

partijen
 Verzekert veilige betaling

Een transactieverwerker:

 Regelt de aanvaarding van de verschillende 
betaalmethodes met de schema’s (BC/MC, visa, …)

 Legt de connectie met de verschillende banken van 
kaarthouder & handelaar

 Verwerkt de transacties

De oplossing



• De KBC-PayPage is een betaalpagina voor het ontvangen van betalingen via E-commerce, typisch bij 
webshops. KBC-PayPage is gebaseerd op technologie van Ingenico/Ogone

• KBC commercialiseert dit product sinds begin 2015 en is reeds in heel wat webshops terug te vinden als 
betaalpagina

• Een van de functionaliteiten van dit betaalplatform is de PayByMail functie. Deze biedt een oplossing 
voor handelaars zonder webshop, die op zoek zijn naar een e-betaaloplossing om onmiddellijk, 
electronisch en vanop afstand betaald te worden

• De PaybyMail toepassing wordt vertaald in een ‘Url/link’ die men kan kopiëren/plakken op een uit te 
sturen mail

• De ‘url/link’ bevat alle nodige parameters die noodzakelijk zijn om de consument betaler op de 
betaalpagina te doen landen



Is een transactie met PaybyMail een veilige transactie?

• Fraude is van deze wereld maar eenieder neemt zelf het initiatief tot het beveiligen van zijn servers en 
mail verkeer.

• Uw klant kan zich steeds vergewissen bij het aanklikken van de link dat hij terechtkomt op de beveiligde 
pagina ‘secure.paypage.be’ en dat daarbij het secure hangslot zichtbaar is.



• De klant krijgt op de betaalpagina de keuze tussen de diverse betaalinstrumenten (Bancontact, KBC/CBC 
betaalknop, Visa, Mastercard en Maestro) om de betaling uit te voeren.

• De betaling volgt de normale en gekende procedures zoals een betaling binnen een commerciële 
webshop. Klant dient zijn naam, kaartnummer, vervaldag eventueel gevolgd door de cvc-code voor 
kredietkaarten in te geven en zich via de gebruikelijke weg te authentiseren. (via kaartlezer of QR code)

• Het authentiseren van de kaarthouder is wat in het jargon 3D secure controle wordt genoemd.

• 3D-secure transacties zijn transacties waarbij de handelaar geen risico loopt inzake misbruik.



In samenwerking met VVR heeft KBC voor dit project een uniek aanbod uitgewerkt:

De prijzen zijn geldig voor een afname van minimum 100 contracten, inschrijven mogelijk tot 30/3/2017

• Opstartkost GEDRAGEN door VVR voor VVR-leden (normale kost 165 euro)

• Korting van 55% op het abonnementsgeld maw 30 euro ipv 65 euro
Daarnaast: als extra!
• Voordelige acquiringkost voor transacties met KBC/CBC betaalknop - 0,7% met een maximum van 3 

euro (ipv 1% en 5 euro)

• Bancontact acquiringkost ad 1% met een maximum van 3 euro

• Korting van 40% op de vaste vergoeding per geslaagde transactie 0,20 euro ipv 0,35 euro



Blended tarief

2,75%

zelfde tarief voor consumentenkaarten 

en bedrijfskaarten

1,05%

1. Voordelige voorwaarden zowel voor B2C als B2B

2. Alle debit & credit kaarten

3. Een sterk betalingsplatform met 99,99% uptime.

4. Een overzicht op al uw transacties en zakencijfer
dankzij de EMS reporting tool.

5. Betalings Zekerheid.

6. Steeds een persoonlijk advies en een persoonlijke
service.

7. Onze helpdesk is bereikbaar via het gratis 0800 
nummer. 0800 711 88



Mentoring systems stelt de toepassing PaybyMail ter beschikking:

• Per login 4,17 € euro per maand (wordt jaarlijks afgerekend=50€)

• Softwareontwikkeling betaald door                                 die investeert in haar leden!

• Heeft een stappenplan rond het gebruik van de template Cliclapaybymail ter beschikking

• Aanpassingen die buiten het standaardaanbod vallen zijn ten laste van het reisbureau.











https://test.cliclapaybymail.be/vvr
https://test.cliclapaybymail.be/vvr


Administratieve afhandeling en opstartmomentum

• Documenten en informatie worden via VVR verzameld (dit wordt tot een minimum 
beperkt), bvb:
• Administratieve ondernemingsgegevens
• Statuten en recente jaarrekening(en) (indien online beschikbaar kunnen we deze ook zelf 

opvragen)

• VVR zorgt voor de correcte routing van de documenten

• KBC, MENTORING SYSTEMS en EMS maken contracten op en alles wordt via uw 
tussenpersoon bij KBC aan u bezorgd ter ondertekening.

• Na ontvangst door KBC van de documenten reken op een 10 tal werkdagen om ‘Live’ te 
gaan

• Uw KBC tussenpersoon begeleidt u ter plaatste in de opstartprocedure



Wij zijn U graag van dienst en
beantwoorden al uw vragen met 

plezier.

WWW.VVR.BE
Ledenpagina’s

http://www.vvr.be/

