
#uw partner in online betalingen 



Easy Payments vormt in samenwerking met PAY. de ideale partner voor jouw online 

betalingsverkeer. Dagelijks leiden we honderdduidzenden betalingen in goede ba-

nen. In de constant innoverende betaalwereld is het onze taak om jou compleet te 

ontzorgen op het gebied van online én offl  ine betalingsverwerking.` 

Uw partner in het betalingsverkeer

Anytime, anywhere

Veilige toegang: gebruikersbeheer met autorisatieniveaus en 2-factor

Gedetailleerd inzicht in transactiegegevens binnen enkele seconden

Uitstekende support, ook na de kantoortijden (24/7 storingsdienst)

Alle betalingen in je winkel en webshop onder één dak

Gedreven door omzet verhogende innovatie

Volledige techniek in eigen beheer, van de bits & bytes tot onze private cloud

Uitgebreid en functioneel dashboard met managementinformatie

Alle geldstromen uniform doorgestort, inclusief boekhoudkoppeling

100% fullservice: overeenkomst, verwerking, uitbetaling en facturatie
van alle kosten op één factuur aan het einde van de maand.

Niets anders dan voordelen



Samen faciliteren we niet alleen betalingen, maar stellen ook het 
creëren van een zo soepel en veilig mogelijke omnichannel (ver)
koopervaring centraal. Of dit nou online (webshop), offline (pintermi-
nals in fysieke winkels) middels in-app betalingen of QR-codes is: 
wij verwerken betalingen voor jou, zodat jij je volledig kan richten 
op het ondernemen.



Kassabetalingen met pintransactie,
cadeaukaarten en QR-codes

Kassa betalingen

Gespecialiseerd in 
achteraf betalen, gespreid betalen
en betalen op krediet

Achteraf en
gespreid betalen

Tokenisatie voor lidmaatschappen 
en merchant initiated transactions

Recurring
betalingen

Uw partner in het betalingsverkeer
Ook voor online betalingen 



Ruim aanbod aan
internationale betaalmethoden

E-commerce

Gespecialiseerd in 
achteraf betalen, gespreid betalen
en betalen op krediet

Achteraf en
gespreid betalen

Seamless afrekenen
of opwaarderen

In-app payments

Een betaalverzoek via factuur,
e-mail, WhatsApp of SMS

QR & Factuur

Verder nog vragen? Ontdek onze FAQ en kom 
alles te weten over de wereld van het online 
betalen en hoe wij jou hierin kunnen bijstaan! 

Scan me



sales@pay.be

www.easypayments.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem

0032 (0) 9 394 1 394


