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Wereldwijd betalen online via een creditcard kennen we allemaal inmiddels wel. 
Naast creditcards zoals Mastercard, Visa, Discover, of AMEX heeft elk land ook haar eigen 
betalingsmethodes. Dit zijn betalingsmogelijkheden beter bekend als APMs (Alternative 
Payment Methods) waarbij inwoners in een bepaald land zich veilig voelen en liever mee 
betalen dan met een Creditcard. Zo kent Brazilië 7 verschillende betalingsmethodes buiten 
de creditcard om, Centraal- en Zuid-Amerika 30, Europa 20 en het verre oosten 3. 
In China betalen inwoners graag met mobiel, 78,5% van alle online transacties werden in 
2017 gedaan via een mobiele apparaat. 800 miljoen chinezen betalen online. De meest 
gebruikte en populaire betaalmethodes 
hiervoor zijn WeChatpay en Alipay. In 
Nederland is men erg gecharmeerd van 
iDEAL. 59% van alle online betalingen in 
2017 verliepen via iDEAL. Nagenoeg alle 
Nederlandse banken bieden de 
mogelijkheid om te betalen via iDEAL en 
meer dan 100.000 webshops bieden de 
mogelijkheid met betalen via iDEAL. In 
Nederland is er is dus een duidelijke 
voorkeur voor iDEAL-betalingen t.o.v. Creditcard. Zowel WeChat, Alipay als iDEAL zijn 
opgenomen in de 140 verschillende betaalmethodes die CX Pay vanaf nu aanbiedt. 
 
 

 
 
 
Voordeel voor bedrijven op Curaçao 
Voorbeeld: je bent eigenaar van een hotel op Curaçao. Je richt je met name op de 
Nederlandse markt. Hetgeen niet erg onlogisch is aangezien het grootste aantal toeristen 
(44% volgens de cijfers van het CTB -juni 2018) uit Nederland komt. Dan heb je naast de 
meest bekende Creditcards nu ook de mogelijkheid je Europees georiënteerde gasten te 
laten betalen via iDEAL of Sepa payments, die met name erg populair is in de reisbranche. 
Doordat het vertrouwd aanvoelt haken gasten bij het boeken minder snel af. Dit vergroot je 
kans op (directe) boekingen.  
 
 
 



Hoe krijg is de betalingen op mijn bankrekening? 
De (acquiring) partner in het Verenigd Koninkrijk waar CX Pay mee samenwerkt maakt het 
voor ieder bedrijf op Curaçao en elders in de Caribbean mogelijk om via 140 verschillende 
betalingsmethodes betalingen te ontvangen op een eigen zakelijke lokale bankrekening.  
 
Hoe werkt het in de praktijk? 
Je wilt als retailer, detaillist, financiële organisatie of in welke branche dan ook gebruik 
maken van de betalingsvoorkeuren van jouw klanten in een of meerdere landen? Via de CX 
Pay website kan je een Merchant account aanvragen. Via een online applicatieformulier geef 
je aan welke betaalmethodes in welke landen je wilt gebruiken. Dit kunnen er 2 zijn maar 
dus ook meer dan 100. De enige restrictie is gebaseerd op risico type van je bedrijfsvoering. 
Voor bijvoorbeeld een ‘gambling’ bedrijf gelden bepaalde restricties. 
Na screening van het applicatieformulier, worden de benodigde corporate documenten en 
ID’s voorgelegd aan de acquiring partner en na goedkeuring wordt er een contract 
ondertekend tussen de merchant en CX Pay. Lancering vindt plaats na de nodige tests. Het is 
vanaf dat moment mogelijk om van bijvoorbeeld je Nederlandse klanten een iDEAL betaling 
te ontvangen welke vervolgens overgemaakt worden op je locale zakelijke bankrekening. 
Het blijft net als bij de online creditcardbetalingen via de website ook mogelijk om via een 
link of een QR-code betalingen te ontvangen. Het is dus niet (meer) nodig om een structuur 
in Nederland of Europa op te zetten om APMs betalingen te kunnen ontvangen. 
 
Website implementatie 
Implementatie op je website kan via het toevoegen van een plug-in of applicatie. Dit is 
compatible met ‘Wordpress’ of ‘Magento’. Bij voldoende kennis is dit zelf te implementeren 
of je dient hiervoor een beroep doen op je websiteprovider om dit voor je te 
implementeren. Waar nodig of gewenst kan CX Pay hierin ook assisteren. 

 
Betalingen ontvangen op de lokale bankrekening 
De frequentie van betalingen wordt contractueel 
vastgelegd. Bijvoorbeeld 1x per week, 1 x per 
maand of als een bepaald bedrag is bereikt. 
Afhankelijk van de gemaakte keuze wordt dit 
automatisch op de zakelijke bankrekening van de 
Merchant gestort.  
 
 
Kortom; online betalen en betaling ontvangen op je eigen lokale zakelijke rekening is ook op 
Curaçao de gewoonste zaak van de wereld!  
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