
Wij geloven in  eerlijk zaken doen en gelijkwaardigheid tussen koper en verkoper 
in financiële transacties. Afspraak is afspraak, waarbij wij uitgaan van het principe 
van gelijk oversteken. Met SAFE betalen verzekert u zich ervan dat pas uitbetaald 
wordt aan uw leverancier als uw levering volledig en volgens afspraak is geleverd. 

Uw voordelen
• Uw geld staat - via SAFE - veilig op een 

derdengeldenrekening tot het moment 
van levering

• Als koper geeft u pas akkoord voor 
de uitbetaling na het moment van de 
levering van uw aankoop

• Als uw aankoop niet wordt geleverd, 
geeft u SAFE de opdracht niet uit te 
betalen. Uw geld staat veilig tot er wel 
geleverd is

• Geen drempel en risico meer om vooraf 
te betalen door zekerheid en vertrouwen

• Simpel en snel (online) betalen via eigen 
persoonlijke bestellingspagina

• Makkelijk betalen direct via iDEAL of een 
bankoverschrijving met betaalreferentie 
uit SAFE.

• SAFE Betalen houdt u zowel per e-mail 
als SMS (indien gewenst) op de hoogte

• Uw transactie verloopt altijd via een 
beveiligde verbinding (https://)

MET GELD NEEM JE GEEN RISICO!

Neem met uw 
geld geen risico 
en kies voor de 

SAFE Betaalwijze!

“Dit is voor mij dé oplossing bij 
grotere aankopen. De drempel 
en voorzichtigheid om vooraf 
grotere sommen te betalen is 

hiermee weg, ideaal!”



Veilig
SAFE Betalen faciliteert een geïntegreerde veilige betaaloplossing voor financiële 
transacties tussen u en de verkoper, waarbij alle betalingen worden afgehandeld via het 
SAFE systeem. Deze conditionele betaaloplossing is uitermate geschikt voor transacties 
waarbij het moment van leveren en betaling vaak niet gelijktijdig zijn. Met de SAFE 
betaalwijze wordt uw aankoopbedrag veilig geparkeerd op een derdengeldenrekening 
totdat de levering volgens afspraak is nagekomen. Pas op dat moment wordt het geld 
vrijgegeven aan de verkopende partij.

Verzekerd
Hiermee bent u verzekerd dat er veilig op uw geld wordt gepast totdat zich het moment 
aandient dat de verkoper daadwerkelijk heeft geleverd, terwijl de verkopende partij zeker 
weet dat de betaling voor de verkoop daadwerkelijk beschikbaar is. Zo wordt beide partijen 
volledige bescherming geboden. Geen van beiden heeft namelijk gelijktijdig het geld en het 
product in handen. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan bij de levering dan kan via SAFE 
de uitbetaling (gedeeltelijk) geblokkeerd worden tot het probleem netjes is opgelost. Zo bent 
u er zeker van dat u  krijgt wat u heeft gekocht. Dat is duidelijk, dat is SAFE. Afspraak is 
immers afspraak. Wel zo netjes toch.



HOE WERKT SAFE IN 7 EENVOUDIGE STAPPEN
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Kies SAFE als betaalwijze bij het 
sluiten van de overeenkomst 

Ontvang de aankoopbevestiging

Verricht betaling(en) via het SAFE 
systeem

Ontvang melding van levering

Ontvang SAFE Betalen 
Voorwaarden en instructies

Controleer aankoopgegevens

Keur order goed of meldt 
probleem binnen 4 dagen

www

Hulp nodig?
Info@safebetalen.nl

safebetalen.nl/vragen-en-antwoorden

€

4



Vragen of meer weten? Neem 

gerust contact met ons op!

info@safebetalen.nl

Recensies

“Je vervult met SAFE Betalen een hele 
belangrijke schakel in het aankoopproces 
voor de betrokken partijen; je haalt een 
belangrijke drempel weg, prachtig!” 
- Toeleverancier

“Dit is voor mij dé oplossing bij grotere 
aankopen. De drempel en voorzichtigheid 
om vooraf grotere sommen te betalen is 
hiermee weg, ideaal!” 
- Consument

“Als ik een grote aankoop doe, betaalt 
SAFE pas uit nadat ik heb kunnen zien 
dat het goed is” 
- Consument
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SAFE betalen maakt gebruik van Online Payment Platform 
om de gelden van zowel koper als leveranciers te allen tijde 
veilig te stellen via de derdengeldenrekening ‘Online Payments 
Foundation’. Online Payment Platform B.V. heeft een 
vergunning voor betaaldienstverlener en staat onder toezicht 
van De Nederlandsche Bank.


