
Hieronder kopieer en plak je alle benodigde content voor de startpagina.  

 

Deel 1: Zo werkt het 

 

Shop nu. Betaal later via Klarna. 
We zijn heel blij met onze partner Klarna, want nu kunnen we jou bij het afrekenen nieuwe betaalopties aanbieden. Veilig en eenvoudig ontvang 
je de spullen die je graag wilt, wannéér je maar wilt. 

 
Zo gaat 't in z'n werk: 

 
Stap 1 

Leg je spullen in de winkelwagen en kies "Klarna" bij het afrekenen. 

 
Stap 2 

Vul een paar persoonlijke gegevens in en je weet meteen of het door kan gaan. 

 
Stap 3 

Van Klarna krijg je een bevestiging en reminders zodra je een termijn moet betalen. Deze ontvang je per e-mail of nog beter - als je deze 
download - via de Klarna App. 

 
Stap 4 

Met één klik rond je al je toekomstige Klarna-aankopen af. 
 

Deel 2: Info over betalingen 

 

[ATTN: Voeg alleen onderstaande betaalopties toe, die beschikbaar zijn in jouw shop] 
 

Betaal later 
Probeer je aankopen thuis uit, en beslis dan wat je wilt houden. Betaal het volledige bedrag binnen 14 dagen na verzending. Vooruitbetalen? 
Rente? Kosten? Niet aan de orde als je gewoon op tijd betaalt! 
 
Alternatieve versie. 

Shop nu, en betaal pas als je weet wat je wilt houden. Met de optie om thuis je spullen te proberen, krijg je nú wat je graag wilt en betaal je pas 
14 dagen na verzending. Vooruitbetalen of rente? Doen we niet aan. En als je op tijd betaalt, brengen we nooit kosten in rekening. 

 

 

Betaal Nu 
Als het de eerste keer is dat je met 'Betaal Nu' bestelt, vul je je IBAN in. Is het de tweede keer, dan is je aankoop binnen een paar seconden 
afgerond: geen pasjes of readers nodig. 

 
Automatische Incasso 
Direct betalen vanaf uw bankrekening is een snelle, veilige en gemakkelijke manier om te betalen. Je kunt het ook gebruiken voor terugkerende 
betalingen en abonnementen. 
 
Bankoverschrijving 
Betaal met uw bankrekening. Het geld wordt rechtstreeks van uw account gehaald zonder dat je je bij ons hoeft te registreren. 
 
 

Deel 3: Over Klarna 
 

 

Betaal online of in de App 
Bekijk je recente aankopen en betaal via de Klarna App of online. 
● Download de Klarna App: 
https://www.klarna.com/nl/smoooth-app/ 

● Online inloggen: https://app.klarna.com/login. 
● Chatten met de klantenservice: 
https://https://www.klarna.com/nl/klantenservice/ 

 

Veilig en betrouwbaar 
Met Klarna zit je altijd goed: dat is keurig geregeld in Klarna's 
kopersbeschermingsbeleid. Je gegevens worden strikt beveiligd: 
aankopen door onbevoegden worden voorkomen. 
 
Veelgestelde vragen 
Op de pagina Veelgestelde Vragen 
(https://www.klarna.com/nl/klantenservice/) ontdek je meer over 
hoe je Klarna kunt inzetten. 

 

Over Klarna 
Bij Klarna ligt voortdurend de focus op het creëren van de beste winkelervaring die je maar kunt krijgen. Wij gaan ervan uit dat 
betalen méér is dan zomaar geld overmaken. Onze smooth betaalmogelijkheden maken zaken overzichtelijker en prettiger. En je 
krijgt ook meer tijd voor de dingen die je leuk vindt. 
● 80 miljoen shoppers maken al volop gebruik van Klarna. 

● Wereldwijd werken we samen met bijna 200.000 winkeliers. 

● We hebben al bijna 15 jaar ervaring met online betalingen. 
 

https://www.klarna.com/nl/smoooth-app/
https://app.klarna.com/login?market=nl&_ga=2.70455955.2019989092.1580223820-2095757696.1574237298
https://www.klarna.com/nl/klantenservice/
https://www.klarna.com/nl/klantenservice/

