
BETROUWBARE OPLOSSINGEN VOOR AL JOUW BETALINGEN

eWallet
Veilig vooruitbetalen op de wereldwijde 
marktplaats voor bloemen en planten



Op de grootste wereldwijde marktplaats voor bloemen en planten kun je te allen tijde veilig en 
makkelijk zakendoen. Is op rekening betalen bijvoorbeeld voor jou niet mogelijk omdat je  
gevestigd bent in het buitenland en niet van SEPA gebruik kunt maken? Of geef je liever geen 
SEPA of SWIFT machtiging af? Dan is eWallet dé oplossing voor jou. In deze digitale,  
prepaid-portemonnee van Royal FloraHolland stort je snel en eenvoudig bedragen vooruit om 
al jouw aankopen mee te kunnen betalen.

Hoe werkt het?
Het principe van de eWallet is dat je vooraf geld stort in jouw eigen digitale portemonnee. Je bepaalt zelf de hoogte 
van het bedrag. Storten gaat eenvoudig met een bankoverschrijving naar het IBAN-bankrekeningnummer van jouw 
eWallet. Vanaf dat moment is jouw tegoed in de eWallet beschikbaar om jouw directe of klok handel mee te betalen. 
Royal FloraHolland verrekent dagelijks aankopen uit de eWallet, zodat je actueel zicht houdt op jouw saldo.

Voor je een aankoop kunt doen, controleren wij altijd automatisch of je nog voldoende tegoed hebt.* Omdat 
je tegoed vooruit stort, hoef je geen zekerheden in de vorm van een borg of bankgarantie af te geven, zoals bij 
betalen op rekening met machtiging wel noodzakelijk is. Net als bij Kopen op rekening behouden aanvoerders 
hun 100 procent zekerheid op betaling na zeven werkdagen.

Goed om te weten
• Met een eWallet kun je aankopen betalen op Klok, Klokvoorverkoop en in directe handel.
•  Je maakt een aparte eWallet aan voor elke handelsvorm, elk met een eigen administratienummer.
•  Naast jouw eWallet kun je op een apart administratienummer eventueel ook betalen op rekening. Zo geven 

wij je, onder bepaalde voorwaarden, meer keuzevrijheid bij het betalen. Bijvoorbeeld op rekening voor klok en 
met een eWallet voor jouw aankopen in de directe handel. 

eWallet is beschikbaar als je bloemen of planten koopt bij aanvoerders die zijn aangesloten op de marktplaats 
van Royal FloraHolland.

Hoe veilig en afgeschermd is eWallet?
De financiële medewerkers van Royal FloraHolland kunnen de hoogte van jouw tegoed niet inzien. Ze krijgen wel 
een melding als de betaling van jouw aankopen is gelukt. Lukt dit niet, omdat jouw tegoed te laag is, dan nemen 
zij via e-mail contact met je op.

Voor de eWallet werken wij samen met het Online Payment Platform (OPP). Zij bieden al jarenlang betrouwbare, 
veilige en digitale betaalmogelijkheden namens grote zakelijke partners.

eWallet
Veilig vooruitbetalen op de wereldwijde marktplaats 
voor bloemen en planten 

*  25 procent van het tegoed voor aankopen op de klok is altijd gereserveerd voor betalingen van kosten voor bijvoorbeeld logistieke middelen en  
de transactieheffing aan Royal FloraHolland. Je moet de hoogte van het tegoed zelf bewaken. Wij raden je aan tijdig bij te storten om aan  
jouw betaalverplichtingen te kunnen voldoen.



Wat kost het?
Je maakt jouw eWallet gratis aan. Wel zijn er kosten verbonden aan het storten van tegoed.  
Kijk voor actuele tarieven op www.royalfloraholland.com/ewallet.

Hoe open je een eWallet?
Wil je een eWallet gaan gebruiken en ben je al klant bij Royal FloraHolland? Wij raden 
je aan eerst te overleggen met ons Klant Contact Center of jouw accountmanager. 
Zij kunnen je adviseren of een eWallet bij je past en je uitleg geven over het 
aanvraagproces. Je kunt zelf online een eWallet aanmaken.  Bent je nog geen 
klant? Bel dan ons Klant Contact Center om het inschrijfproces op te starten.

Betalen kan altijd , geen borg of bankgarantie nodig
Betalen met een eWallet, mits voldoende tegoed kan altijd, ongeacht van welke aanvoerder je bloemen of 
planten koopt. Het maakt niet uit of je orders plaatst op Floriday, bij de kweker zelf, op de klok of op een 
andere manier. Een borg of bankgarantie is niet nodig.

Aparte varianten
Er is een aparte variant van de eWallet voor jouw aankopen op de klok en in de directe handel.  
Elke variant vraag je los van elkaar aan. 

eWallet en Floriday
Soms kun je in combinatie met een eWallet bloemen of planten alléén via Floriday aankopen. Vraag 
ons Klant Contact Center of jouw accountmanager naar de voorwaarden. Floriday is hét digitale 
handelsplatform voor de sierteelt. 

Euro’s en dollars
Je kunt met een eWallet afrekenen in euro’s en in Amerikaanse dollars.

Ook handig om te weten over de eWallet

Snelle verwerking van jouw storting
Stortingen die je vóór 22.00 uur doet, zijn de volgende werkdag direct beschikbaar om mee te betalen. 

Wanneer meer eWallets nodig?
Jouw eWallet is gekoppeld aan jouw administratienummer(s) en dus niet aan jouw klantnummer. 
Voer je meerdere administratienummers bij ons? Dan krijg je een aparte eWallet voor elk 
administratienummer als je tegoed vooruit wilt storten. Wil je zowel aankopen in directe handel als op 
klok betalen uit één eWallet? Maak dan per handelskanaal een aparte eWallet aan. Het is niet mogelijk 
om beide vormen van handel uit één eWallet te betalen.

https://www.royalfloraholland.com/ewallet


KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
ROYALFLORAHOLLAND.COM/EWALLET

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.

eWallet, bel ons voor advies
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/eWallet

