
Als online retailer is het belangrijk dat je een payment service 
provider (PSP) kiest die jouw groei ondersteunt. Een goede PSP 
neemt je al het werk rond transacties en beveiliging uit handen,  
én biedt volop tools waarmee je het vertrouwen van klanten kunt 
winnen. Maar waar moet je op letten als je een PSP kiest?  
Hieronder vind je 10 dingen die een PSP moet bieden om jouw 
business te laten bloeien.

Tien dingen die je moet 
weten voordat je een 
betaalprovider kiest 

Onze toonaangevende betaaloplossing biedt een custom-branded 
checkout, alle belangrijke lokale en internationale betaalmethoden, 
snelle betalingsverwerking, uitgebreide beveiliging, ondersteuning  
in meerdere talen én handige tools die jouw bedrijf helpen groeien.  
Over heel Europa bieden we de best mogelijke service om onze  
klanten vooruit te helpen. Ontdek meer op www.mollie.com/nl

Moeiteloze betalingen 
met Mollie

Plugins kunnen ervoor zorgen dat je 
bedrijf sneller groeit. Zorg ervoor dat 
je PSP de juiste tools biedt, en dat ze 
gemakkelijk te integreren zijn.

2. Integraties die je 
helpen groeien

Online zakendoen kent geen grenzen, en 
datzelfde moet gelden voor de support 
die je van je PSP krijgt. Kies voor een PSP 
die lokale ondersteuning biedt, met 
betrokken customer success managers 
en sales engineers die jouw taal spreken.

7. Toegewijde, 
lokale support 

Het liefst wil je meteen kunnen starten 
met verkopen. Daarom moet jouw PSP 
een snel en soepel onboardingsproces 
bieden, inclusief specialisten die je 
hierbij kunnen helpen als het nodig is. 

1. Snelle en soepele 
onboarding

Een goede PSP regelt niet alleen je 
betalingen, maar helpt je ook bij het 
managen van je business. Bijvoorbeeld 
door je realtime inzicht in je betalingen 
te bieden. 

9. Realtime inzicht

Voor je conversie is het cruciaal dat je 
de betaalmethoden biedt die je klanten 
graag gebruiken. Een goede PSP helpt 
je om ze snel en makkelijk te integreren.

3. Alle relevante 
betaalmethoden

Geen minimumkosten, verborgen 
toeslagen of lock-in contracten.  
De beste PSP's rekenen er geen extra 
kosten voor als jij gewoon je werk doet, 
maar helpen je je doelen te halen om 
zo samen te groeien.

4. Transparante prijzen 
en flexibele contracten

Een goede PSP tovert jouw betaalpagina 
om tot een professionele, on-brand 
ervaring die het vertrouwen van je 
klanten wekt. Dat boost je conversie. 

5. Een betrouwbare 
custom-branded 
checkout

Storingen zijn niet uit te sluiten, maar het is 
wel belangrijk dat je PSP hier goed mee 
omgaat. Een goede PSP informeert je 
direct bij storingen of issues, en houdt je 
op de hoogte van de voortgang.

6. Realtime technische 
en functionele monitoring

Als betalingen snel verwerkt worden, is je 
overzicht van inkomsten en uitgaven altijd 
up-to-date. En kun je goed geïnformeerd 
bedrijfskritische beslissingen nemen.

8. Snelle verwerking

Volledig PCI-DSS level 1-
gecertificeerd, onafhankelijke 
compliance- en audit-functionarissen 
en goed beveiligde datacenters die 
door expertteams worden bewaakt: 
dat is het minste wat je van een PSP 
mag eisen als het gaat om beveiliging. 

10. Beveiliging waar je 
op kunt vertrouwen

https://www.mollie.com/nl

