
Betaalmethoden 
 

Buurman&Buurman.eu biedt u een breed scala aan betaalmogelijkheden om het 
gebruiksgemak van onze webwinkel te verhogen. 

Betaalwijzen tijdens het bestelproces 
U kunt thans kiezen u de navolgende betaalwijzen:  

 betalen bij afhalen (u betaald dan uiteraard geen verzendkosten); 

 betalen door middel van iDEAL, de betaalmethode die is ontwikkeld door 
verschillende Nederlandse banken om de betaling van online producten en 
diensten te vergemakkelijken; 

 betalen door middel van vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer 
NL75RABO0108642003 t.n.v. Hardware-deals.nl te Langezwaag; 

 betalen door middel van een rembourszending; 

 betalen door middel van Paypal; 

 betalen door middel van Mister Cash 

 betalen door middel van Sofortbanking 

Betalen bij afhalen 
Uiteraard is het mogelijk uw bestelling bij ons af te halen tegen kontante betaling. Dit dient te 
allen tijde in overleg te gebeuren aangezien wij niet over een fysieke winkel beschikken. In 
overleg is afhalen echter mogelijk, ook 's-avonds en in het weekend. Enkel tegen gepaste 
betaling of vooraf door middel van een door ons verstrekte iDEAL-betaallink. 
 
Betalen door middel van iDEAL bij afhalen 
U kunt er ook voor kiezen uw bestelling bij ons af te halen doch uw bestelling door middel van 
een iDEAL-betaling vooraf aan ons te betalen. De betaling heeft dan reeds plaatsgevonden en 
hoeft enkel uw bestelling af te komen halen. 
Het stappenplan is dan als volgt: 
"Kies een product > Winkelwagen, bestelling afronden > Stap 1: Gegevens invullen > Stap 2: 
Verzendmethode: Afhalen op ons afhaaladres selecteren > Stap 3: Via Sisow op iDeal klikken" 
 
Betalen door middel van pinnen bij afhalen 
U kunt er ook voor kiezen uw bestelling bij ons af te halen en uw bestelling bij ons af te rekenen 
door middel van een pinbetaling. Sinds kort bieden bij u deze mogelijkheid via Payleven. 
Payleven is een mobiel betaalsysteem waarmee wij pin- en creditcardtransacties kunnen 
accepteren via onze eigen smartphone en de Payleven PIN-reader in combinatie met de gratis 
Payleven app. Meer informatie over deze betaalwijze vindt u hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buurmanenbuurman.eu/service/payleven/


iDEAL 
iDEAL heeft onze grote voorkeur en is bij ons geheel gratis. Met iDEAL kunt u snel, vertrouwd, 
veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde 
internetbankomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Bij 
het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de 
iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank 
waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal 
gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw 
betaalrekening afgeschreven en wij worden meteen geïnformeerd dat de bestelling is betaald. 

U kunt iDEAL direct gebruiken als u internetbankiert bij ABN AMRO, ASN Bank, ING, Knab, 
Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers. 

Vooraf overmaken 
Hebt u geen creditcard of een bankrekening die geschikt is voor iDEAL of PayPal, dan kunt uw 
ook via een bankoverschrijving betalen. Maak het totaalbedrag van uw factuur over op ons 
bankrekeningnummer onder vermelden van het factuur- of ordernummer. Zodra uw betaling 
bij ons binnen is nemen wij uw bestelling in behandeling. 
 

Bankgegevens i.v.m. het doen van (buitenlandse) betalingen: 

IBAN/SEPA Nummer: NL75RABO0108642003 

Ten name van: Hardware-deals.nl te Langezwaag 

BIC Nummer: RABONL2U 

Banknaam: Rabobank 

Bankrekeningnummer: 108642003 

 
Rembours 
Bij rembours betaalt u contant aan de bezorger bij aflevering. Dit kan uitsluitend bij leveringen 
in Nederland. Voor rembours betaalt u in totaal 15,95 euro voor de verzend- en 
rembourskosten. U kunt enkel contant uw betaling aan de bezorger voldaan. Pinnen is bij de 
bezorger niet mogelijk. 
 
PayPal 
Met PayPal kan iedereen met een e-mailadres snel, veilig en internationaal online betalingen 
verzenden en ontvangen via creditcard of bankrekening. PayPal-leden kunnen met PayPal snel 
en eenvoudig aankopen bij ons doen. 
 
Mister Cash 
Mister Cash is de online betaalmethode waarmee onze klanten uit België online kunnen 
betalen voorzover zij aangesloten zijn bij een van de navolgende banken: Dexia, Fortis, ING, 
Fintro, KBC, CBC, Axabank of VDK Spaarbank 
 
Sofortbanking 
Sofortbanking is de online betaalmethode waarmee onze klanten uit Nederland, België, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Groot-Brittannië hun bestelling aan ons kunnen voldoen. 
 



Veilig betalen voor ieders gemak en zekerheid  
Zowel onze iDEAL-betalingen als ook de betalingen door middel van Paypal, Mister Cash, 
Sofortbanking  worden afgehandeld door één van onze Collecting Payment Service Provider 
(CPSP): 

 Sisow (zie www.sisow.nl)  

 Mollie (zie www.mollie.nl) 

Beide partijen (Sisow en Mollie) hebben het certificeringstraject van Currence met succes 
doorstaan en hebben nu het felbegeerde certificaat van Currence om iDEAL te kunnen 
aanbieden als Collecting Payment Service Provider (CPSP). Dit betekent dat zij voldoen aan 
alle eisen van Currence. Denk hierbij aan eisen met betrekking tot techniek (stabiliteit en 
veiligheid van het platform), de mate waarin interne processen onder controle zijn en of men 
voldoende informatie heeft over haar iDEAL-klanten. Het is wat ons betreft een goede zaak 
dat Currence, en ook De Nederlandse Bank, zich meer zijn gaan bemoeien met CPSP`s. Het is 
namelijk van belang dat uw betalingen betrouwbaar afgehandeld worden en dat dit ook door 
externe partijen gereguleerd wordt zodat consumenten vertrouwen blijven hebben in iDEAL 
als betaalproduct.  

Wat is een Collecting Payment Service Provider? 

Dit is een kassaleverancier voor online betalingen op een webwinkel. Daarnaast maakt de 
CPSP er haar bedrijf van om voor eigen rekening en risico te bemiddelen in de afwikkeling van 
de iDEAL-betaling aan ons als acceptant. Daarbij vervult de CPSP een intermediaire rol tussen 
ons als acceptant en de bank van de CPSP. Een CPSP mag het iDEALbetalingsverkeer alleen 
aan acceptanten aanbieden (middels een iDEAL-overeenkomst) als de CPSP door Currence is 
gecertificeerd én zij een overeenkomst inzake het afnemen van het product iDEAL heeft 
afgesloten met een door Currence gelicencieerde Acquiring Bank. Zie hier een lijst van 
certificaathouders. 

 

http://www.sisow.nl/
http://www.currence.nl/nl-NL/OverOnzeProducten/LicentieEnCertificaathouders/Pages/iDEAL.aspx
http://www.currence.nl/nl-NL/OverOnzeProducten/LicentieEnCertificaathouders/Pages/iDEAL.aspx

