Betaalmogelijkheden
Dartwinkel Breda biedt verschillende soorten betaalmogelijkheden aan, hieronder vind je alle
informatie over de betaalmogelijkheden.

IDEAL (Nederland)
Reken af met de meest populaire betaalmogelijkheid van Nederland, IDEAL. Dit kan met alle
Nederlandse banken (ABN AMRO Bank, ASN Bank, bunq, ING Bank, Knab, Rabobank,
RegioBank, SNS bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers). De snelste en
gemakkelijkste manier van betalen op internet!
Waarom kiezen voor IDEAL?
•
•
•
•

Je rekent online snel, veilig en simpel af met je eigen bank.
IDEAL is toegankelijk voor iedereen die internetbankiert.
Op werkdagen voor 20:00 uur met IDEAL besteld? Morgen* in huis!
Betalen met IDEAL is bij Dartwinkel Breda altijd volledig gratis.

Creditcard VISA & Mastercard
Onze creditcard betalingen lopen via PayPal. Lees hiervoor goed de stappen die je moet
volgen. Zodra PayPal je creditcard gegevens gecontroleerd heeft wordt de bestelling
doorgevoerd.
Waarom kiezen voor een creditcard betaling?
•
•
•

Betalen met creditcard is bij Dartwinkel Breda altijd volledig gratis
Op werkdagen voor 20:00 uur met creditcard besteld? Morgen* in huis!
Creditcardgegevens worden altijd beveiligd verstuurd door Dartwinkel Breda

PayPal
Bij Dartwinkel Breda kun je betalen via je PayPal rekening. Deze digitale portemonnee is een
veilige en handige manier om snel online te betalen. Met een PayPal rekening hoef je geen
creditcardgegevens te onthouden of naar je random reader te zoeken. Het enige wat je nodig
hebt zijn je inloggegevens van jouw eigen PayPal rekening. Meer informatie over PayPal vind
je hier.

Waarom kiezen voor een PayPal betaling?
•
•
•

Op werkdagen voor 20:00 met je PayPal rekening besteld? Morgen* in huis!
Je rekent online snel, veilig en simpel af zonder creditcardnummer of andere financiële
gegevens.
Betalen met je PayPal rekening is altijd volledig gratis bij Dartwinkel Breda

Bancontant (België)
Wil je vanuit België een bestelling plaatsen bij Dartwinkel Breda? Dat kan eenvoudig met de
online betaalmogelijkheid van Bancontant.
Waarom kiezen voor een betaling met Bancontant?
•
•
•

Betalen met Mister Cash is snel, simpel en veilig.
Op werkdagen voor 20:00 besteld met Mister Cash? Morgen* in huis!
Betalen met Mister Cash is altijd volledig gratis bij Dartwinkel Breda

Achteraf betalen met Klarna
Voor Nederlandse klanten bieden wij de betaalmogelijkheid Klarna. Kies je voor achteraf
betalen met Klarna? Dan betaal je tot maximaal 14 dagen achteraf. Je kunt dus eerst de
producten ontvangen en controleren voordat je deze afrekent. Op deze manier weet je zeker
waar je voor betaalt. De bijkomende eenmalige kosten zijn slechts €0,95.
Let op! - Bestellingen geplaatst met Klarna kunnen alleen op het factuuradres geleverd
worden!
Waarom kiezen voor achteraf betalen met Klarna?
•
•
•

Op werkdagen voor 20:00 besteld met Klarna? Morgen* in huis!
Tot maximaal 14 dagen achteraf betalen!
Je hoeft geen bank- of creditcardgegevens op te geven bij de bestelling.

Achteraf betalen met AfterPay BE
Voor Belgische klanten bieden wij de betaalmogelijkheid Afterpay. Kies je voor achteraf
betalen met AfterPay? Dan betaal je tot maximaal 14 dagen achteraf. Je kunt dus eerst de
producten ontvangen en controleren voordat je deze afrekent. Op deze manier weet je zeker
waar je voor betaalt. De bijkomende eenmalige kosten zijn slechts €0,95.

Waarom kiezen voor achteraf betalen met AfterPay?
•
•
•

Op werkdagen voor 20:00 besteld met AfterPay? Morgen* in huis!
Tot maximaal 14 dagen achteraf betalen!
Je hoeft geen bank- of creditcardgegevens op te geven bij de bestelling.

Betalen via overboeking
Betaal je liever met een overboeking? Geen probleem! Via ons betaalsysteem kies je
makkelijk voor de overboeking keuze!
Heb je een vraag voor een factuur op maat? Neem dan contact op met onze klantenservice via
info@dartwinkelbreda.nl. Wij stellen een factuur op voor de gewenste producten en zorgen
ervoor dat de overboeking gemakkelijk gemaakt kan worden.
Let wel op dat er in de meeste gevallen een langere levertijd op de bestelling zit omdat de
betaling over het algemeen langer duurt! De overboekingstijd bedraagt meestal één tot drie
werkdagen.
Waarom kiezen voor een betaling via overboeking?
•
•
•

Ontvang een op maat gemaakte factuur voor de gewenste artikelen
Ideaal voor bedrijven, cafés en verenigingen!
Je hoeft geen bank- of creditcardgegevens op te geven bij de bestelling

