CREDITCARDS
Aankopen bij practice enterprises kunnen worden betaald via credit cards. Er zijn 2 typen, ze worden
hieronder beschreven.
1. De (nationale) PenNed creditcard = Beurskaart (12-cijferige code)

Wanneer gebruiken?
Met deze kaart kunnen mensen die géén deel uitmaken van een PE toch aankopen doen bij jouw PE.
Dit is handig in allerlei situaties waar je met een stand/kraampje producten verkoopt, bijvoorbeeld
op beurzen, open dagen en ouderavonden. Je reikt dan een creditcard uit aan de bezoekers, en met
de code op die kaart kan in de webshop van de PE een betaaltransactie worden gedaan.

Hoe kom je eraan?
Mail naar penned@stichtingpraktijkleren.nl dat je een creditcard wilt bestellen.
NB: 1 creditcard-code is genoeg, de code kan namelijk zo vaak als nodig worden gekopieerd want er
zit geen koppeling tussen de persoon en de creditcard-code. Het is dus niet erg als alle bezoekers
met dezelfde creditcard-code betalen. Tijdens de betaaltransactie wordt naar de naam en overige
persoonsgegevens gevraagd en op die manier wordt een transactie aan een bepaalde persoon
gekoppeld.
1. Vraag een creditcard-code aan door een mail te sturen naar
penned@stichtingpraktijkleren.nl.
2. Je ontvangt een mail met daarin een 12-cijferige code en een vervaldatum. Voorbeeld:

3. Je kopieert de code en de vervaldatum op een printbaar item. Om ‘echte’
creditcards van de nummers te maken, kun je het sjabloon Format
Creditcard gebruiken Bibliotheek Ondernemen op de PenNed-website).
Dit is een Nederlands blanco format om de codes op te bedrukken.
Natuurlijk mag je ook eigen sjablonen maken of op een andere manier de
nummers op kaarten printen, het sjabloon is zuiver bedoeld als vrijblijvend
hulpmiddel.
Als je de nummers ergens op print, dan duidelijk vermelden: For training
purposes only with no legal commercial value (of een vergelijkbare tekst in
het Nederlands).
Hoe werkt een betaling met deze creditcard?
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1. Je deelt de geprinte creditcards uit aan de bezoeker van je stand/kraam. Door zijn of
haar aankopen aan te klikken in de webshop van je website kom je in het betaalmenu.

2. Kies voor optie 2; Betaal met PenNed-creditcard…. en vul de n.a.w.-gegevens van de
koper in. Klik op Doorgaan.
3. Kies in stap 2 voor het bovenste type creditcard: PenNed-creditcard. Vul het creditcardnummer in en de vervaldatum en klik op Betalen.
Belangrijk om je te realiseren:
Als iemand betaalt met een creditcard van PenNed wordt er wel geld op de bankrekening van jouw
practice enterprise overgemaakt, maar er wordt nergens geld vanaf gehaald. Er is dus geen sprake
van echte handel. Wil je als PE bevestigingen, pakbonnen en facturen naar de koper sturen, zorg dan
dat je het e-mailadres van de koper goed noteert. Het is overigens niet zeker of de koper reageert op
deze e-mails…
Verder nog goed om te weten
• De creditcards kunnen worden gebruikt voor aankopen bij alle actieve PE’s in Nederland
• Je kunt de creditcards tot aan de vervaldatum blijven gebruiken.
• Je kunt de creditcards na gebruik op een later moment weer aan een volgende persoon
geven (mits de vervaldatum nog niet verstreken is).
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2. De International PE credit card (14-cijferige code)

Wanneer gebruiken ?
1. Bij buitenlandse PE's die de International PE Credit Card accepteren als betaling (bij PE’s
buiten Nederland en België kun je anders doorgaans alleen maar op rekening kopen)
Andersom kan natuurlijk ook: buitenlandse PE's kunnen de International PE Credit Card
gebruiken om te betalen bij Nederlandse PE's.
2. Op de Belfair en andere buitenlandse beurzen (beurskaarten zoals bij 1 beschreven werken
alleen binnen Nederland): als jij als PE iets wilt kopen bij een buitenlandse PE op de beurs of
als je iets wilt verkopen aan een buitenlandse PE.
3. Indien je de POS-methode gebruikt (aankopen laten doen via een soort handheldterminal of
ander device) kan ook op deze wijze betaald worden.
NB: Deze Credit Card kan alleen gebruikt worden bij PE's van landen die Buy Buttons gebruiken:
België, Chili, Indonesië, Nederland, Palestina, Spanje (in eerste instantie bij een deel, later bij
alle PE's), Verenigde Staten, Zuid-Korea

Hoe kom je eraan ?
Je vraag deze internationale creditcard snel en eenvoudig aan.
1. Zorg dat in de Admin-omgeving van je PE Internationale handel
op ja staat.
2. Ga naar https://pecreditcard.org/creditcards/signup/
3. Vul bij Aanvragen je PE code in (bv. NL01XXX).
4. Je ontvangt vervolgens een mail in de PE-mailbox
(pe.nl01XXX@penned.nl) met daarin de gegevens voor je PE creditcard.
NB: Op de plaats van de X horen cijfers te staan.
Hoe werkt een betaling met deze creditcard?
Voor de verkopende PE
• De transactie is direct zichtbaar op de bankrekening van de verkoper.
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Voor de kopende PE
• De koper vult de gevraagde gegevens in en klikt op Doorgaan en/of Betalen. Op de dag zelf is
op de bankrekening géén
mutatie zichtbaar.Een dag
later volgt in de PE-mail met
een creditcardrekeningafschrift waar de
hoogte van de creditcardschuld op staat.
•

•

Op de eerste dag van de volgende
maand ontvangt de PE - als er een
openstaand saldo is - een e-mail met
betaalinstructies. Het openstaande
saldo moet binnen 10 dagen betaald
worden. De betaalgegevens zijn in de
mail vermeld.
Zie de afbeelding hiernaast.

Tussentijds een betaling doen op de creditcard-rekening kan altijd. Na enkele dagen volgt dan
een bewijs van betaling.

Verder nog goed om te weten
De internationale creditcard heeft een bestedingslimiet van €100.000. Om meer te kunnen besteden
kan vooraf een geldbedrag worden gestort. De limiet wordt dan met dat bedrag verhoogd.
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