
 
 

 

 

 

 

Den Haag, 12 december 2012 

 

Betreft: Nieuwe service  Spoed notificatie van Betaling vanaf 12 december 

 

Beste ondernemer, 

U werkt momenteel met ons “Acceptgiro” systeem waarmee u uw klanten kunt helpen om met 

contant geld een rekening te betalen en  waarmee u geld direct naar een bankrekening in Europa 

kunt storten”. We hebben ons systeem verder uitgebreid met een nieuwe service waarmee u extra 

commissie kunt verdienen! 

SPOED notificatie van een betaling – vanaf 12 december 2012 

Wat houdt dat in? 

Tegen een extra betaling (€ 3,95) wordt automatisch door het systeem een officiële SPOED 

berichtgeving aan de begunstigde (bijvoorbeeld Eneco) gestuurd – per fax of email. U ontvangt 

hiervoor een EXTRA commissie van € 1,50. 

Hoe werkt het? 

Vanaf woensdag 12 december heeft u als nieuwe mogelijkheid om in het afrekenscherm, te kiezen 

voor ‘Spoed notificatie’: 

 

De extra kosten die uw klant dient te betalen, worden automatisch door het systeem berekend. 



 
 

Voor de meeste begunstigden zijn de email of faxgegevens van de juiste afdeling al aanwezig in het 

systeem. . Als het emailadres of faxnummer van de begunstigde niet bekend is, dient u dit zelf in te 

vullen aan de hand van de rekening/factuur/acceptgiro van de klant. 

Na 15 minuten na het akkoord van de betaling, wordt de officiële spoed notificatie vervolgens 

automatisch door het systeem verstuurd naar de begunstigde. Let op, voor alle duidelijkheid, het 

betreft geen spoedbetaling, want alle betalingen worden nog steeds even snel verwerkt. Echter, het 

betreft een officiële spoedbevestiging waarmee de begunstigde wordt geïnformeerd dat de betaling 

officieel is verwerkt en gegarandeerd wordt overgemaakt. 

Net zoals de normale commissie, wordt ook deze extra commissie direct na de transactie bij uw 

tegoed opgeteld. 

Mocht u nog vragen hebben, bel gerust onze klantenservice: 070-3802761. 

Kortom, als uw klant een rekening wil betalen, vraag dan of hij/zij een Spoed notificatie wil laten 

versturen. Uw klant is hiermee geholpen en u verdient extra geld. Veel succes! 

Vriendelijke groeten, 

 

ORfinance 


