
BETROUWBARE OPLOSSINGEN VOOR AL JOUW BETALINGEN

Kopen op rekening
Betalen met SWIFT of SEPA



Kopen op rekening is één van de betrouwbare betaalmogelijkheden waarover je bij Royal FloraHolland kunt 
beschikken. Hiermee kun je makkelijk en veilig handelen op ’s werelds grootste marktplaats voor bloemen 
en planten. Interessant bij Kopen op rekening is de optie Uitgesteld Betalen, waarmee je een andere 
betaalperiode kunt afspreken dan de gebruikelijke 24 uur voor directe handel. Ook zijn andere aanvullende 
financiële afspraken mogelijk om aan specifieke behoeften van jouw bedrijf tegemoet te komen. Dat maakt 
Kopen op rekening anders dan vooruitbetalen met een eWallet, een andere betaalmogelijkheid op de 
marktplaats.

Hoe werkt het?
Kopen op rekening houdt in dat standaard 24 uur na jouw aankoop het bedrag via incasso van jouw rekening 
wordt afgeschreven. Geef je aan te willen gaan betalen op rekening door middel van een SEPA- of SWIFT-
machtiging, dan vragen wij je om zekerheden in de vorm van een borg of bankgarantie. De reden daarvoor is 
dat wij onze aanvoerders 100 procent betaalgarantie bieden. Met deze zekerheden geef je aan dat je jouw 
betaalverplichtingen kunt nakomen op de veilingklok en de directe handel.

De hoogte van de borg of bankgarantie hangt af van de hoeveelheden die je wilt aankopen op de marktplaats. 
Ben je een nieuwe koper, dan schatten we samen met jou in voor welk bedrag en volume je maximaal op jouw 
drukste dag denkt te kopen. Bij bestaande kopers bekijken we dagelijks of deze schatting nog steeds aansluit bij 
het handelsgedrag in de praktijk. Mocht dit niet het geval zijn, dan verhogen of verlagen we in overleg met jou de 
hoogte van de borg of bankgarantie.

Kopen op rekening
Betalen met een SWIFT of SEPA machtiging op de grootste,  
wereldwijde marktplaats in sierteelt.

Je kunt een machtiging afgeven voor SWIFT of SEPA.

Een borg of bankgarantie is nodig die in lijn ligt met jouw (verwachte) handelsgedrag.

Betalen kan in euro’s. 

Het verschil tussen Kopen op rekening en de eWallet? Met de eWallet stort je vooraf het benodigde geld in 
jouw eigen digitale portemonnee. Daarmee kun je vervolgens jouw klok of directe handel betalen in euro’s of 
in Amerikaanse dollars. Borg of een bankgarantie is niet nodig bij een eWallet. 

Betalen op rekening geeft je mogelijkheden die een eWallet je niet biedt. Er zijn diverse financiële afspraken 
in overleg te maken.

Handig om te weten over Kopen op rekening



SEPA B2B Incasso
Een incassovorm waarbij Royal FloraHolland de openstaande vorderingen op de vervaldatum van jouw 
bankrekening incasseert. 

SWIFT - (Payment On Behalf)
In tegenstelling tot de SEPA-incassomachtiging moet er voor SWIFT-betalingen een volmacht worden afgegeven. Via deze 
volmacht is Royal FloraHolland gemachtigd om de openstaande vorderingen op vervaldatum over te maken naar de Royal 
FloraHolland-rekening vanaf jouw bankrekening. Deze SWIFT-machtiging wordt alleen afgegeven door de Rabobank, ING,  
ABN AMRO bank, de Deutsche Bank en de KBC bank. Je kunt verdere informatie opvragen bij jouw bank.

Wat kost het?
Aan het afhandelen van SEPA- en SWIFT-transacties zijn kosten verbonden. Je leest hier 
meer over onder ‘Financiële afrekening’ op www.royalfloraholland.com/inkopen/
financieel/regeling-en-voorwaarden/klanttarieven.

Hoe werkt Uitgesteld Betalen? 
Als je gebruik maakt van Kopen op rekening, kun je de betaling van jouw aankopen in de directe handel 
uitstellen en niet na 24 uur maar pas na 7, 14, 21 of 28 dagen betalen. Bij betalen met een eWallet is dit 
niet mogelijk.

Afhankelijk van jouw handelsgedrag, de door jou afgegeven zekerheden op directe handel en jouw 
kredietrisicoprofiel als getoetst bij onze kredietverzekeraar, kan Royal FloraHolland je een aanbod 
op maat doen. Voordeel van het treffen van een regeling met Royal FloraHolland is behoud van jouw 
kredietruimte bij jouw bank. 

Het standaardtarief om uitgesteld te betalen is 3,3% op jaarbasis. De rente wordt op dagbasis verrekend 
afhankelijk van het aantal dagen dat je uiteindelijk later betaald. Je hebt geen kosten als je alsnog binnen 
24 uur na aankoop van de bloemen of planten betaalt. 

Voor aanvoerders blijft ook bij uitgesteld betalen gelden dat zij na 7 dagen 100 procent zekerheid hebben 
op jouw betaling van hun bloemen of planten. 

Uitgesteld betalen bij Kopen op rekening

Betalen via SEPA- of SWIFT-incasso

https://www.royalfloraholland.com/inkopen/financieel/regeling-en-voorwaarden/klanttarieven
https://www.royalfloraholland.com/inkopen/financieel/regeling-en-voorwaarden/klanttarieven


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
ROYALFLORAHOLLAND.COM

Betaal op de manier die bij je past
Royal FloraHolland richt zich al meer dan 100 jaar op soepel verlopende handel in sierteelt. Voor ruim 100.000 succesvolle 
betaaltransacties per dag werkt Royal FloraHolland dan ook continu aan de verdere ontwikkeling van betaalmogelijkheden in 
samenwerking met onze kopers en kwekers. De eWallet is daar een voorbeeld van. We adviseren je met alle plezier over al onze 
betaalmogelijkheden op ’s werelds grootste marktplaats voor de sierteelt.

Kopen op rekening of Uitgesteld Betalen, bel ons voor advies
Wil je klant worden en betalen met Kopen op rekening? Bel dan eerst met ons Klant Contact Center om het inschrijfproces voor 
nieuwe klanten op te starten. Zij kunnen je adviseren of Kopen op rekening bij je past en je meer vertellen over de voorwaarden 
en extra mogelijkheden als Uitgesteld Betalen. Ook als je al een bestaande koper op de marktplaats bent.

Ons Klant Contact Center is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 05.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
05.30 - 16.00 uur via telefoonnummer +31 88 789 89 89. 

https://royalfloraholland.com

