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FACTSHEET
INTRODUCTIE

TIP!

De categorie binnen de e-Commerce wereld die een enorme groei doormaakt is

TE COMBINEREN MET
BUCKAROO CREDIT MANAGEMENT

‘marketplaces’. De voorspelling is dat binnen afzienbare tijd 40% van alle online
transacties via een marketplace loopt. Deze platformen zijn echter meestal geen
financiële instelling en kunnen daarom geen uitbetalingen afhandelen. Buckaroo is
dit wel en kan de uitbetalingen aan de Merchants efficiënt uitvoeren. Consumenten
kunnen via onze ‘mixed basket’ oplossing producten van meerdere Merchants
kopen en afrekenen via één betaling. Ook ondersteunt Buckaroo ‘split payments’.
Hierdoor hebben marketplaces volledige controle over hoe het aankoopbedrag
moet worden verdeeld tussen henzelf en een of meerdere verkopende partijen.

VOORDELEN MARKETPLACES (VIA BUCKAROO)

ALGEMEEN
Dekking

Nederland/ België

Dekkingsgraad

Afhankelijk van de betaalmethode

Contract en uitbetaling via Buckaroo (Hierdoor heeft 		
de marketplace niet zelf de noodzakelijke vergunning
als financiële instelling nodig).

•

KENMERKEN

Buckaroo neemt de identificatie en onboarding van 		
Marketplace Merchants (KYC) uit handen.

Uitbetaling via Merchants
Contract

•

•

De marketplace bepaalt of een split payment.			
onmiddellijk, handmatig of per klant met een instelbare 		

Via Buckaroo

delay uitgevoerd moet worden (timing control).

Mixed Basket

•

Split Payments

Via je eigen account kun je als marketplace merchants 		
(verkopende partijen) aanmaken.

•

Verifiëren van de aan te sluiten Merchants

Realtime terugkoppeling van de betaling voor zowel

(KYC)

de marketplace al ook de verkopende partijen op het 		

Timing control uitvoeren op Split Payments

platform.

Refund
Gedeeltelijke refund
Recurring Payments
Channel(s)

e-Commerce

Voor welke checkout geschikt

Buckaroo betaalpagina + Marketplace
betaalpagina

TRANSACTIE INFORMATIE
Consumentvaluta

EURO

Uitbetaalvaluta

EURO

BETAALGEDRAG/BETAALMETHODEN

PRIJZEN

Steeds meer professionele en particuliere handelaren

Onboarding Fee (Per sub-Merchant)

€ 20,00 (eenmalig)

Uitbetalings-fee per Merchant

€ 0,20 (per week)

marketplaces aan te bieden. Daarnaast starten ook steeds

SLA fee (per sub-Merchant)

€ 10,00 (per maand)

meer potentiële kopers hun zoektocht naar een product/

Marketplace Commissie Fee over
omzetvolume*

0,25% (over volume)

Refunds

€ 0,20 (Per transactie)

kiezen ervoor om hun producten/ diensten (ook) via

dienst op een (bekende) marketplace.
Onze marketplaces oplossing kent voor Nederland/België
enkele gangbare betaalmethoden, zoals: iDEAL, Bancontact

BETAALGEDRAG/BETAALMETHODEN
* Totale omzetvolume van de Marktplaats en al haar sub-Merchants
**Transactietarief afhankelijk van betaalmethoden (zie website voor tarieven).

en doorlopende machtigingen (SDD). De verwachting is dat
het aantal betaalmethoden in de toekomst nog verder zal
worden uitbreiden.

