Afterpay#
Afterpay is een payment provider die het mogelijk maakt dat klanten achteraf via een acceptgiro
(per post of per e-mail) of via automatische incasso kunnen betalen. Een zeer klantvriendelijke
betalingsmethode, bovendien bent u met Afterpay verzekert dat u altijd uw geld als webwinkelier
krijgt, het risico ligt bij Afterpay. Zij nemen na een financiële toetsing de volledige afhandeling van het
factureringsproces van uw over.
U heeft dus wel de voordelen (gegarandeerde betaling, klantvriendelijke manier van betalen),
maar niet de nadelen (achter wanbetalingen aan gaan). Om Afterpay te kunnen gebruiken, moet
u de beschikking over release 3 hebben. Onderin de editor vindt u de release van uw winkel. Het
is altijd mogelijk de winkel kostenloos te upgraden, dit kan door het shopnummer te sturen naar
support@mijnwinkel.nl

Aanmelden#
Deze pagina betreft de aanmeldprocedure via Afterpay. Om gebruik te kunnen maken van Afterpay
dient er een rechtstreekse overeenkomst met hun afgesloten te worden, dit kunnen alleen klanten
doen met een professioneel abonnement (prof. en prof. internetkassa abonnement)
De te volgen stappen zijn:
• lees eerst de uitgebreide info op hun website
• na aanmelding zal Afterpay u een implementatie handleiding toesturen

Instellingen binnen mijnWinkel.nl#
Nadat u zich heeft aangemeld bij Afterpay moeten er binnen de editor van mijnWinkel.nl de volgende
stappen genomen worden:
Toevoegen betalingsmethode Afterpay#
•
•
•
•
•

ga naar het tabblad bestelproces
ga naar betaalmethoden
klik op 'koppel een payment provider'
links onderaan ziet u 'nieuwe betaaldienst toevoegen'
selecteer daar de optie van Afterpay

U moet nu een aantal velden invoeren
• omschrijving: hier vult u Afterpay in
• relatienummer, portefeuille id en wachtwoord: deze gegevens krijgt u van Afterpay
• betaalpagina titel/tekst: hier kunt u tekst opvoeren voor op het scherm van de betaalmethoden in
de winkelwagen
• bevestiging tekst: hier kunt u tekst opvoeren voor op de bestelbevestiging
NB

Indien een klant twee keer door Afterpay wordt
afgewezen, zal deze betaaloptie verdwijnen.
Zorg er dus voor dat er minimaal een andere
betaalmethode aangeboden wordt

Instellingen adresgegevens velden#
Voor een goede werking met Afterpay is het noodzakelijk dat er een aantal verplichte adresgegevens
velden opgevoerd worden.
•
•
•
•

ga naar de tab bestelproces
ga naar adresgegevens
ga naar de optie van adresgegevens klant
bovenaan kan aangegeven worden of er wel/niet een apart factuur- en afleveradres gebruikt
mag worden. Indien dit van toepassing is, moet dit wel aan Afterpay doorgegeven worden

De volgende velden zijn verplicht:
• aanhef: hiervoor kan het veld aanhef gebruikt worden, voeg via de optie van keuzerondjes 'Dhr.'
en 'Mw.' toe
• voorletters: hiervoor kan het veld van initialen gebruikt worden
• tussenvoegsel: gebruik hiervoor het veld van tussenvoegsel. Let op: maakt dit veld NIET
verplicht
• achternaam: gebruik hiervoor het veld van naam, vergeet echter niet bij veldnaam 'achternaam'
in te vullen
• straat, huisnummer, postcode, plaats en land zijn de standaard velden
NB: Afterpay kan alleen gebruikt worden binnen Nederland, klanten die een buitenlands adres
opgeven zullen niet worden geaccepteerd door Afterpay
• telefoonnummer: hiervoor kan het veld van telefoonnummer gebruikt worden, de klant kan zijn
mobiele of vast nummer opvoeren
• e-mail en eventueel opmerking: zijn de standaard velden
Afterpay scherm#
Nadat de klant het approval scherm heeft goedgekeurd, krijgt hij/zij niet direct het confirmation
scherm te zien, maar eerst een scherm waarin de klant een gegeven verplicht moet invullen. Het
verplichte gegeven is de geboortedatum van de klant.
Naar aanleiding van dit gegeven doet Afterpay een check om de betrouwbaarheid te testen, staat de
klant b.v. niet als wanbetaler te boek, is hij/zij wel 18 jaar of ouder. Indien de klant wordt geweigerd,
zal een afwijzing te zien zijn, zie tweede afbeelding hieronder. Zoals eerder aangegeven kan een
klant twee pogingen doen, indien hij twee keer afgewezen wordt, zal de betaaloptie van Afterpay
verdwijnen.
Eigen layout schermen Afterpay#
Het is mogelijk de schermen die hieronder weergegeven worden in eigen layout weer te geven, het
is echter niet mogelijk de teksten aan te passen. Voor het aanpassen van dit scherm gaat u naar tab
bestelproces>bevestiging>eigen layout>template psp start

