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INTRODUCTIE
Buckaroo biedt een tegoed-wallet aan die een webwinkel ook als een handige 
‘loyalty’ tool kan inzetten. Consumenten raken steeds meer vertrouwd met wallets 
voor het doen van betalingen. Met de Buckaroo Wallet kunnen betalingen heel 
eenvoudig /snel worden uitgevoerd en alleen bij de eigen webwinkel. Afhankelijk 
van het doel, kan de e-wallet door de webwinkel of door de klant worden opgeladen. 
De webwinkel kan een (klein) tegoed op een wallet laden voor een nieuwe potentiële 
klant of een be-staande loyale klant. Je klanten kunnen er ook zelf voor kiezen om 
saldo op de wallet te zetten, zodat er versneld ‘in game’ of ‘on-demand’ een aankoop 
kan worden afgerond. Voor de webwinkel is het afrekenen van transactiebedragen 
via een wallet ook kostentechnisch interessant en het geld staat meteen op je 
rekening.

ALGEMEEN

Dekking Wereldwijd maar alleen in bepaalde valuta

PRIJZEN

Opwaarderen wallet (deposit/reservering**)

Acties vanuit de wallet (transactie/ 

reservering annuleren/opheffing) 

Refund

0,35%

€ 0,05

€ 0,06

TRANSACTIE INFORMATIE

Geaccepteerde valuta * EUR, GPB, DKK, SEK, NOK, USD, PLN, CHF

BETAALGEDRAG
Het aandeel online wallet-betalingen in Europa en 
wereldwijd zit nog steeds in de lift. In het bovenstaande 
diagram zie je hoe er online wordt afgerekend in Europa.

VOORDELEN WALLET (VIA BUCKAROO)
• Ideale tool voor het verhogen van de ‘customer    
     loyalty’      
     (spaarsystemen / terugkerende klanten)
• Consumenten raken steeds meer gewend om op  
     deze manier af te rekenen
• Snelle/eenvoudige manier om af te rekenen
• Ideaal bij het afrekenen van kleinere bedragen
• Betalingen zijn gegarandeerd
• Transactiebedragen zijn meteen opneembaar
• Mogelijk om het wallet-saldo via je website /   
     klantportaal te tonen aan terugkerende klanten
• Betaalmethode kan op de productpagina, in de  
     checkout, op de betaalpagina worden getoond
• Transacties en refunds zijn zichtbaar in de Buckaroo  
      Plaza
• Contract en uitbetaling via Buckaroo
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FACTSHEET

TE COMBINEREN MET 
BUCKAROO BETAALMETHODEN VOOR

GECOMBINEERDE BETALING

TIP!

KENMERKEN

Contract Via Buckaroo

Refund

Gedeeltelijke refund

Refund termijn Binnen 14 maanden na ontvangst betaling

Betalingsgarantie

Chargeback risico Geen

Recurring payments Geen

Uitbetaaltermijn Onmiddelijk

Channel e-Commerce

Directe betaalmethode

Voor welke checkout geschikt Alleen in de eigen checkout

BUCKAROO WALLET
WALLETS STEEDS POPULAIRDER ONDER ONLINE 
SHOPPERS

E-WALLETS

27%

* Valuta: EUR = Euro; GPB = Britse Ponden; DKK = Deense Krone; SEK = 

Zweedse Krone; NOK = Noorse Krone; USD = US Dollar; PLN = Poolse Zloty, 

CHF = Zwitserse Frank

** Voor het vrijgeven van een gereserveerd bedrag wordt niets in rekening 

gebracht

BETAALPROCES VOOR DE WALLETHOUDER

DE WALLETHOUDER 
KIEST ZIJN WALLET 
ALS DE GEWENSTE 

BETAALMETHODE IN DE 
WEBSHOP

DE WALLETHOUDER 
GEEFT AKKOORD OP HET 

AANKOOPBEDRAG

DE BETALING/
TRANSACTIE WORDT 

BEVESTIGD VANUIT DE 
WEBSHOP

DEBIT CARDS

27%

OVERBOEKING
14%

CREDITCARDS

25%

ACHTERAF 

BETALEN 14%
O

VERIG
 9%


