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Meer webshops nodig
Om die trend een halt toe te roepen, en de 
inkomsten in België te houden, hebben we 
meer webshops van eigen bodem nodig, zodat 
de Belgen hun gading niet meer buiten onze 
grenzen hoeven te zoeken. 

Handelaars met een fysieke winkel zijn bij-
zonder goed geplaatst om een aanvullende 
webshop te openen. Uit de studie van Comeos 
blijkt immers dat de overgrote meerderheid 
van de Belgen die online shoppen, dat het 
liefst doen bij een webshop van wie ze de 
naam kennen uit het straatbeeld. Het hoeft 
dus niet te verwonderen dat heel wat klas-
sieke handelszaken de voorbije jaren al de 
stap naar het internet hebben gezet.

Spring op de 
e-commercetrein!
We doen het met z’n allen steeds meer, kopen via het internet. Vorig jaar 
kochten de Belgen voor maar liefst 5,62 miljard euro online, wat 15 % 
meer is dan in 2013. Alleen werd 42 % van dat bedrag uitgegeven in 
buitenlandse webshops. Dus ‘online ondernemen’ is in België nog niet 
echt ingeburgerd.

Bovenstaande cijfers komen uit een recente 
studie van Comeos, de federatie voor handel 
en diensten in België. De studie toont duide-
lijk aan dat e-commerce geen voorbijgaande 
trend is. Steeds meer Belgen kopen via het 
internet, en ze doen dat bovendien steeds 
vaker: 38 % koopt maandelijks iets online. 

Wat kopen we?
Kledij, schoenen en boeken gaan vlot over 
de virtuele toonbank. Daarnaast kopen we 
ook producten voor persoonlijke verzorging, 
informatica, elektrische toestellen, speel-
goed … Het gaat dus al lang niet meer alleen 
over speciale, eenmalige aankopen zoals een 
reis. Nagenoeg alles is online te koop, onge-
twijfeld ook de producten die u verkoopt.

Hoeveel geven we uit?
De Belgen gaven in 2014 gemiddeld 161 euro 
per maand online uit. Dat is enkele euro’s 
minder dan in 2013, maar dit verschil werd 
ruimschoots gecompenseerd door het feit dat 
steeds meer Belgen online shoppen. Zo gaven 
we samen in 2014 toch 5,62 miljard euro online 
uit. Maar er is een probleem: 42 % van dat 
bedrag of 2,4 miljard euro ging naar webshops 
die in het buitenland gevestigd zijn. 

>>

“Nagenoeg alles is online  
te koop, ongetwijfeld ook  
de producten die u verkoopt.”

Belgische e-commerce in 2014
• 5,62 miljard euro omzet (+15 % t.o.v. 2013)
• 3,5 miljard transacties (+16 % t.o.v. 2013)
• 61 % van de Belgen kocht ooit al online
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Conclusie

De Belgische klanten doen het steeds meer, u kunt 
dus niet anders dan volgen en een webshop openen. 
Niet alleen om verloren inkomsten te recupereren. 
De onlinemarkt biedt u ook perspectief op verdere 
groei, als u het doordacht en goed aanpakt. En 
daarbij kan Belfius u helpen, samen met tal van 
gespe cialiseerde partners! Ontdek ons aanbod 
verderop in deze nieuwsbrief …

“Belgen kopen steeds meer online,  
u kunt dus niet anders dan volgen.”

Maar ook beginnende ondernemers met de nodige durf kunnen het gat 
in de markt opvullen. Want e-commerce heeft genoeg andere troeven 
waarin webshops kunnen uitblinken. Belgen kopen vooral graag online 
omdat de prijzen scherper zijn, omdat de producten thuis geleverd 
worden, omdat shoppen op elk moment van de dag kan, omdat het 
aanbod online breder is …

Perspectief op groei!
U hoeft trouwens niet alleen online te gaan om inkomsten te recupe-
reren. Een webshop openen biedt ook perspectief op verdere groei 
voor uw handelszaak. Comeos verwacht immers dat het online-aandeel 
in de volledige Belgische handelsomzet tegen 2018 zal verdubbelen. 

Open uw webshop samen met Belfius!
Een webshop starten is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt tijd, energie en inzicht. Bovendien dient u op 
korte termijn enkele investeringen te doen die u niet onmiddellijk terugverdient. Daarom hebben we samen met 
gespecialiseerde partners een uniek én voordelig totaalaanbod ontwikkeld.

Bij elke stap, van ontwikkeling tot uitvoering van uw visie, kunt u reke-
nen op advies en begeleiding. Er zijn heel wat mogelijkheden, u krijgt 
dus gegarandeerd een oplossing op maat. En dat alles met interessante 
kortingen.

Eerst het denkwerk!
Vooraleer u van wal steekt, is het belangrijk dat u een visie op uw 
online-activiteit ontwikkelt en dat u een stevig businessplan opstelt, 

Welke partner? CAP47 Zibbra

Aanbod? • Is e-commerce iets voor u en uw zaak?  
• Doe samen met een e-commerceconsultant ideeën 

op of maak samen een strategische analyse van uw 
project, inclusief een rapport en een budgetinschat-
ting.

• Krijg deskundig advies op maat van het begin tot het 
einde van uw webshopproject.

• Zibbra denkt samen met u na over hoe u uw webshop 
succesvol kunt opzetten en commercialiseren.

Prijs (excl. btw) • Afhankelijk van de diepgang van het onderhoud  
(van 110 tot 1 000 euro).

Strategische evaluatie en positionering begrepen in 
de prijs van uw webshop (vanaf 25 euro/maand).

Vooral het mobiele internetverkeer zal nog groeien. Volgens het digi-
tale communicatiebureau Wijs vond vanaf juli 2014 een vierde van 
het totale Belgische internetverkeer via mobiele toestellen plaats, wat 
een stijging van 30 % ten opzichte van 2013 betekent. Die stijging zal 
ongetwijfeld verder aanhouden, aangezien de markt van mobiele toe-
stellen in België nog lang niet verzadigd is. Volgens cijfers van Google 
had 40 % van de Belgen in 2014 een smartphone en 31 % van hen een 
tablet. 

waarbij uw webshop een goede plaats krijgt in uw businessmodel. 
Zowel starters als groeiende ondernemingen zouden zich volgende 
vragen moeten stellen:

• Start u een webshop én een fysieke winkel, of alleen dat eerste? 
• Wat doen uw directe en indirecte concurrenten? Zijn ze al online 

actief? Indien ja, in welke mate? Of zou u bij de eerste zijn? 
• Hoe bouwt of verbouwt u succesvol een webshop? 

Onze partners helpen u graag om al deze vragen te beantwoorden.

Professioneel leven
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“U krijgt gegarandeerd een oplossing 
op maat, gezien de brede waaier  
aan mogelijkheden.”

“Alle Payment Service Providers 
waarmee we samenwerken, bieden 
een gratis proefperiode aan!”

Welke partner? Zibbra SEOshop

Voor wie? Voor als u zich niet wilt verdiepen in alle facetten van 
e-commerce (waaronder o.a. ook onlinemarketing) en u uw 
webshop door een professionele partner wilt laten maken. 

Oplossing waarbij u als doe-het-zelver zelf uw webshop 
opzet. U wilt zich dus wel in alle facetten van e-commerce 
verdiepen.

Aanbod? De producten van Zibbra zijn uit modules samengesteld. Men 
kan dus functionaliteiten toevoegen of weglaten. 

Een paar voorbeelden:

• Basic: een webshop met een betaaloplossing, een product-
catalogus, een facturatiemodule en klantenbeheer.

• Advanced: de basicformule maar met de mogelijkheid om 
meer details over uw producten te geven en suggesties te 
doen, plus een aangepaste orderopvolging.

• Corporate: de advancedformule met een lay-out op maat, 
een geïntegreerd verzendingsbeheer en een persoonlijke 
training.

Opteert u om uw webshop en uw kassa van uw fysieke 
winkel samen financieel te beheren, dan is de cloudkassa-
module de oplossing. 

SEOshop biedt een uitgebreid pakket aan waarmee u zelf 
uw webshop kunt bouwen! U krijgt een end-to-endoplossing 
met alle nodige tools om uw webshop te bouwen en te 
promoten.

SEOshop biedt de volgende pakketten aan:

• Pakket Medium: tot 250 producten in de webshop.
• Pakket Large: tot 5 000 producten in de webshop.
• Pakket Extra-Large: tot 15 000 producten in de webshop.

Prijs (excl. btw) • Pricing op maat, afhankelijk van uw behoeften.
• Voor de prijs van de voorbeeldpakketten zie onze site   

belfius.be/online-ondernemen (pakketten beschikbaar vanaf 
450 euro voor set-up en 25 euro per maand via Belfius).

Voor zowel de prijs als de voordelen, zie onze site belfius.be/
online-ondernemen (vanaf 49 euro/maand).

Een woordje uitleg
• Wat is SEO? Search Engine Optimization houdt in dat de techniek, de 

inhoud en de linkstrategie van uw webshop worden aangepast, zodat uw 
site makkelijker gevonden kan worden in Google.

• Wat is SEA? Als u voor Search Engine Advertising kiest, een betalende 
dienst, verschijnen er advertenties voor uw webshop naast en boven de 
zoekresultaten op Google, als iemand in de zoekmachine een bepaald 
woord of een bepaalde woordgroep zoekt. Doe hiervoor een beroep op 
de tool Adwords Express of op een van onze partners in onlinemarketing.

Aan de slag!
Staat uw plan volledig op punt? Dan is het tijd om het uit te werken. 
Bent u een doe-het-zelver en werkt u dus liever zelfstandig? Of hebt 
u niet de nodige kennis en tijd? Dan kunt u een beroep doen op onder-
staande gespecialiseerde partners.

Liever via de zichtrekening?
U kunt uw klanten ook de mogelijkheid bieden 
om rechtstreeks via hun Belfius-zichtrekening 
te betalen, als u kiest voor de Belfius Pay Button. 
Via dit systeem betalen klanten meteen via de 
dienst voor internetbankieren Belfius Direct Net 
of Belfius Direct Mobile via de app op hun smart-
phone. Dat is zowel voor u als voor uw klanten 
voordelig. De betaling vindt onmiddellijk plaats 
en de kans op fouten is klein, aangezien het over-
schrijvingsformulier al ingevuld is.

 → MEER INFO OVER DIT SYSTEEM VINDT U 
OP BELFIUS.BE/BELFIUSPAYBUTTON.

Professioneel leven
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Groeien!
Als uw webshop ‘up and running’ is, staat u voor de volgende grote 
uitdaging: de onlinewinkel uitbaten en tot een succes maken. Dit wil 
zeggen:

• Bezoekers aantrekken via sociale media, via nieuwsbrieven, door hoog 
te scoren in de zoekresultaten van Google …

• Uw producten aanprijzen en verkopen via bannering en onlinecam-
pagnes …

Dit alles op een zo efficiënt mogelijke manier. Onze partners kunnen u 
hierbij helpen.

Welke partner? CAP47 Zibbra

Aanbod? • Kan u helpen om hoger te scoren in de zoekresultaten van 
Google:

 → via een doorlichting van de technische opbouw van uw 
webshop;

 → via Search Engine Optimization (SEO);
 → via Search Engine Advertising (SEA). 

• U hebt de keuze tussen verschillende formules.
 → Basic marketing: via Search Engine Optimization (SEO), 

monitoring van en inzicht in uw bezoekers alsook bij het 
maken van elektronische nieuwsbrieven;

 → Active marketing: alle modules uit de basicmarketing-
formule, via Search Engine Advertising (SEA), 
communicatie via sociale media en proactieve voorstel-
len om uw marketingdoelen te bereiken.

Prijs (excl. btw) Zie onze site belfius.be/online-ondernemen (vanaf 260 euro/
maand).

Zie onze site belfius.be/online-ondernemen  
(vanaf 49 euro/maand).

Welke partner? HiPay Wallet Ingenico Payment Services

Aanbod? • Alle inkomsten van uw webshop worden gecentraliseerd op 
uw HiPay-rekening. U kunt twee keer per week een gratis 
uitbetaling doen naar uw Belfius-rekening.

• U hebt één contract waarin de 15 betaaloplossingen die het 
meest in Europa gebruikt worden, geïntegreerd zijn.

• Extra betaaloplossingen op maat zijn mogelijk. 

• Al de gangbare onlinebetaaloplossingen. U hebt de keuze 
om ofwel de uitbetalingen te centraliseren op uw Ingenico-
rekening of een contract aan te gaan per betaaloplossing 
zodat de uitbetaling per transactie direct op uw Belfius-
rekening gebeurt.

• Meer dan 250 onlinebetaaloplossingen wereldwijd.

Prijs (excl. btw) Zie onze site belfius.be/online-ondernemen. Zie onze site belfius.be/online-ondernemen.

En betaald kunnen worden!
Als de klanten de weg naar uw webshop hebben gevonden, en hun virtuele winkelkarretje vullen, dienen ze natuurlijk online te kunnen betalen. 
Hiervoor werken we samen met enkele zeer ervaren Payment Service Providers: HiPay Wallet, Ingenico Payment Services en Mollie. Ze laten 
allemaal uw klanten toe om makkelijk en veilig hun aankopen te betalen. Hier stellen we alleen HiPay Wallet en Ingenico Payment Services voor. 
Over Mollie, de derde Payment Service Provider waarmee we samenwerken, leest u meer op pagina 8.

“Belangrijk is dat u eerst 
een visie en een stevig 
businessplan ontwikkelt.”

>> Hoe doet u een beroep op ons?
Als u zich eerst meer wilt verdiepen in ons aanbod, verwijzen we u graag door naar 
belfius.be/online-ondernemen. U vindt er meer details over wat wij en onze partners 
u te bieden hebben, u kunt er gratis offertes aanvragen … Daarnaast kunt u voor meer 
info bellen naar 02 222 68 17 of mailen naar online.ondernemen@belfius.be.
Wilt u meer begeleiding bij het kiezen van partner(s) voor uw project? Neem dan gerust 
contact op met uw specialist Business Banking in uw Belfius-kantoor.

Professioneel leven
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Laat uw klanten onderweg bestellen, via een app!
Steeds meer Belgen surfen mobiel, en regelen veel zaken via hun smartphone of tablet. Ook aankopen. Wilt u 
hen toelaten om ook bij u onderweg bestellingen te plaatsen? Via onze partner EasyOrder kunt u daarvoor een 
app op maat laten ontwikkelen, tegen een scherpe prijs.

• Gratis beschikbaar voor tal van platformen: EasyOrder ontwikkelt de 
app zowel voor de Apple Store als voor Google Play en de Windows 
Phone Store. Klanten kunnen hem daarin gratis downloaden.

EasyOrder sleutelt bovendien voortdurend verder aan de app, rekening 
houdend met feedback van zowel u als uw klanten. Er zijn dus regel-
matig nieuwe, gratis updates beschikbaar.

Interesse?
Neem dan via belfius.be/online-ondernemen contact op met Easy 
Order. U betaalt geen opstartkosten of commissie aan EasyOrder voor 
de app, enkel een vast abonnementsbedrag per maand. Waarop u als 
Belfius-klant een interessante korting krijgt!

Als u een beroep doet op EasyOrder, ontwikkelen ze voor u een app 
met uw eigen logo en in uw eigen huisstijl. Dankzij de gebruiksvrien-
delijke interface kunnen uw klanten uiterst makkelijk bestellingen bij u 
plaatsen. We overlopen kort de andere voordelen, zowel voor u als voor 
uw klanten:

• Altijd en overal beschikbaar: via de app kunnen uw (potentiële) klanten 
ook mobiel uw aanbod bekijken en, indien gewenst, een bestelling 
plaatsen. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. U kunt zelf de leveringstijden 
instellen, zodat u de bestellingen zeer efficiënt kunt inplannen.

• Eenvoudig beheer: via een bijgeleverde, gebruiksvriendelijke tool 
kunt u uw app eenvoudig beheren. Hiermee kunt u uw bestellingen 
oproepen en inplannen, producten en categorieën toevoegen, prijzen 
toekennen, foto’s toevoegen, productie- en bestellijsten afdrukken, 
verkoopstatistieken raadplegen enz.

• Verbonden met uw kassasysteem: als u dat wenst, kunnen binnen-
komende bestellingen daar rechtstreeks naar worden doorgestuurd. 
EasyOrder neemt zelf contact op met de kassaverdeler om te zien in 
hoeverre het mogelijk is om uw app en uw kassasysteem te verbinden.

• Veilig mobiel betalen: uw klanten kunnen meteen en veilig via de app 
betalen, dankzij de integratie met de Bancontact-app. Zo bent u zeker 
dat de bestelling betaald wordt.

“Als Belfius-klant krijgt u  
een interessante korting!”

Wie zijn onze partners?
• CAP47: dit onlinereclamebureau heeft meer dan 16 jaar ervaring en adviseert zowel multinationals als kmo’s en 

zelfstandigen op het gebied van internetstrategie, e-mailmarketing, sociale media, websites, webapplicaties, 
online adverteren en SEO.

• Zibbra biedt u alles-in-één-oplossingen voor uw webshop. Van het uitdenken en opbouwen tot de online-
marketing. Ze leveren maatwerk, wat u een unieke webshop garandeert.

• SEOshop biedt u een totaaloplossing met daarin een webshop, een betaalsysteem, volledig orderbeheer, 
onlinemarketing en rapportagetools. Alles om van uw webwinkel een succes te maken.

• HiPay Wallet: deze Payment Service Provider biedt onlinebetaalmethodes aan, die afgestemd zijn op uw 
behoeften, de grootte van uw onderneming en het onlinekoopgedrag van uw klanten.

• Ingenico Payment Services: meer dan 50 000 bedrijven wereldwijd vertrouwen op deze Payment Service 
Provider voor het beheren en beveiligen van digitale betalingen.

• EasyOrder: via deze partner kunt u een app op maat laten maken waarmee uw klanten mobiel bestellingen 
bij u kunnen plaatsen.

• Mollie: dankzij deze eenvoudige betaaloplossing kunnen uw klanten op alle toestellen betalen, ook mobiel, met 
alle vaak in Europa gebruikte betaalmethodes.

Professioneel leven
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Ga aan de slag met de juiste ondersteuning!
Uw webshop is ‘up and running’, maar hoe baat u die nu uit? De kans is groot dat u de inhoud van uw site 
zelfstandig kunt vernieuwen, via een Content Management Systeem (CMS). Voor het technisch onderhoud 
en de beveiliging blijft u het best een beroep doen op de bouwer van uw website. Waag u niet aan dit nieuwe 
avontuur zonder zijn technische ondersteuning, want dat kan behoorlijk fout lopen.

Een prijs of een productomschrijving aanpassen, een post toevoegen 
aan uw bedrijfsblog … Dit alles kunt u doen via de webformulieren van 
het CMS. Verliest u echter het technisch onderhoud en de beveiliging 
uit het oog, dan bestaat de kans dat uw project vastloopt.

Wat loopt er mis zonder onderhoud?
Uw webshop niet laten onderhouden en beveiligen leidt onvermijdelijk 
tot een slecht imago en dito verkoopcijfers. 

• Als uw onlinewinkel niet geregeld onderhouden wordt, kan die besmet 
worden met malware. Met die software proberen hackers om toegang 
te krijgen tot uw computersysteem en om het te verstoren. Bovendien 
komt uw shop, eenmaal besmet, lager in de zoekresultaten van Google 
te staan.

Onderhoud is dus nodig!
Dit scenario toont aan dat u zich zeker moet laten bijstaan door een 
specialist, voor een regelmatig technisch onderhoud en de beveiliging 
van uw webshop. Het best doet u hiervoor een beroep op uw webbou-
wer. Hij weet immers als geen ander hoe de website in elkaar steekt en 
hij heeft de nodige technische kennis.

Contractueel kunnen jullie overeenkomen welke taken hij moet 
 uitvoeren.

Beveiliging is cruciaal
Uw webbouwer zal de beveiliging voortdurend in het oog houden, want 
deze wereld verandert snel. Als er een nieuw beveiligingslek ontdekt 
wordt, in bijvoorbeeld serversoftware, gaat de webbouwer na of uw 
webshop wordt blootgesteld en neemt hij, indien nodig, de nodige 
acties met beveiligingsupdates.

Waarbij helpt een webbouwer nog?
• Het basisontwerp aanpassen: het is logisch dat u, eenmaal de site in 

gebruik is, toch nog andere accenten wilt leggen of de achterliggende 
structuur licht wenst te wijzigen.

• Uw webshop makkelijker vindbaar maken: via Search Engine 
Optimization (SEO) kunt u ervoor zorgen dat uw site makkelijker via 
Google gevonden wordt. De webbouwer is niet noodzakelijk gespe-
cialiseerd in SEO maar hij is wel de persoon die de suggesties van zij die 
wel specialist ter zake zijn, in de website zal verwerken.

• Updates van software in goede banen leiden: zowel de CMS-software 
als de plug-ins die daardoor worden gebruikt en de browsers waarmee 
de klanten surfen, vernieuwen voortdurend. De webbouwer kan de 
nodige updates bij u uitvoeren en eventuele compatibiliteitsproblemen 
oplossen.

• Uw webshop snel maken: als uw site niet binnen de drie seconden 
op het scherm verschijnt, verlaat de gemiddelde surfer die al weer. 
Uw webbouwer kan de verbeteringspunten in kaart brengen, zoals 
te zware afbeeldingen of servers die het verkeer op uw site niet 
aankunnen. 

“Begin niet aan dit nieuwe 
avontuur zonder technische 

ondersteuning.”

• Bezoekers die dan toch nog uw shop terugvinden, zullen een waar-
schuwing van hun browser krijgen dat uw site onbetrouwbaar is. 

• Een besmette site verstuurt vaak ook, zonder uw medeweten, spam-
berichten. Opnieuw slecht voor uw imago maar ook voor de server. 
Met als gevolg dat u toekomstige e-mails van klanten – met mogelijk 
bestellingen – moeilijker of zelfs helemaal niet meer ontvangt.

• Uiteindelijk zal uw besmette webshop door de meeste webhosters 
offline worden gehaald.

Professioneel leven
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Word gevonden, dankzij Google My Business!
Als u een webshop opent, wilt u natuurlijk dat klanten u vinden. Via Google, aangezien iedereen daarmee 
zoekt. Dankzij Search Engine Optimization (SEO) kunt u ervoor zorgen dat uw site hoger in de zoekresultaten 
verschijnt. Maar u kunt uw zaak nog meer in de kijker zetten op Google, via enkele interessante diensten die u 
vanuit één dashboardpagina kunt bedienen. Ontdek Google My Business.

Het is al langer mogelijk om via verschillende kanalen van Google – 
gratis – informatie over uw webshop te verspreiden.

• Als iemand in Google Zoeken (www.google.be) de naam van uw bedrijf 
als zoekterm invoert, kunt u bij de zoekresultaten nuttige basisinfor-
matie laten verschijnen zoals uw contactgegevens, uitleg over en foto’s 
van uw producten/diensten en bedrijf …

• Die gegevens kunt u ook laten verschijnen op de kaarten van Google 
Maps, als u ook een fysieke winkel hebt, zodat klanten een route-
beschrijving naar uw handelszaak kunnen aanvragen.

• Op de socialenetwerksite Google+ kunt u een profielpagina over uw 
bedrijf uitbouwen, en daarop nieuwsberichten posten en foto’s, video’s 
enz. met uw klanten delen. Uniek zijn de Hangouts. Dit zijn video-
gesprekken waaraan meerdere mensen kunnen deelnemen. 

Al deze kanalen kunt u sinds juni 2014 via één dashboard, de Google My 
Business-pagina, beheren.

Getting started!
Om een pagina aan te maken op Google My Business surft u naar  
www.google.be/business en klikt u op ‘Uw bedrijf op Google’.

Standaard komt u dan terecht in Google Maps, waarbij u uw bedrijf 
kunt opzoeken en selecteren op de kaart. Hebt u alleen een webshop? 
Klik dan op ‘Geen lokaal bedrijf?’ rechts bovenaan en kies voor de optie 
‘Merk’. Via die weg kunt u uw webshop verder inschrijven.

Eenmaal ingeschreven belandt u al snel op uw dashboard van Google 
My Business, waarmee u dus uw bedrijfsinformatie op Google Zoeken, 
Google Maps en Google+ kunt beheren. Wat is er allemaal mogelijk?

• Bovenaan kunt u uw algemene bedrijfsgegevens invullen en aanpas-
sen: wat u verkoopt, uw telefoonnummer, uw openingsuren … en 
uiteraard het internetadres van uw webshop, zodat de gebruikers van 
Google, als ze uw bedrijf gevonden hebben, kunnen doorklikken. 
U kunt hier ook foto’s van bijvoorbeeld uw producten uploaden, die dan 
in Google+, Google Zoeken en Google Maps verschijnen. Net als een 
coverfoto voor op uw Google+-pagina. 

• In het midden vindt u de tools:
 → Om nieuws, foto’s, video’s enz. te posten op uw Google+-pagina, 

maar houd het leuk en interessant voor uw volgers!
 → Om reviews online te volgen en te beheren: u kunt opvolgen hoe-

veel reviews uw webshop al heeft gekregen via Google+, hoeveel 
reviews over uw bedrijf er verder online te vinden zijn, welke score 
u gemiddeld haalt … Uiteraard kunt u de reviews ook lezen, en erop 
reageren als ze via Google+ geschreven zijn.

 → Om op een eenvoudige manier campagnes online te voeren, via 
AdWords Express. Google stelt een reeks zoektermen voor waarbij, 
als ze gebruikt worden, uw advertentie op de pagina met zoekresul-
taten verschijnt. U betaalt alleen als er wordt doorgeklikt.

 → Om inzicht te krijgen in het verkeer op uw webshop, via Google 
Analytics. Deze dienst biedt u statistieken over het aantal bezoe-
kers van uw site, het aantal paginaweergaves, het percentage 
bezoekers dat na één pagina de webshop weer verlaat, hoe bezoe-
kers op de site terechtkomen … Allemaal inzichten die u kunnen 
inspireren tot verbetering.

 → Om inzicht te krijgen in hoeveel klanten uw bedrijf vinden via 
Google, hoeveel er uw pagina op Google+ bekijken, hoe ze reageren 
op uw posts … en hoe dit alles evolueert doorheen de tijd.

“Via Google My Business beschikt 
u op één plek over alle tools om u 
op Google te profileren.”

Ook mobiel te vinden en te beheren!
U kunt ook mobiel uw bedrijfsgegevens beheren, nieuws-
berichten en foto’s sharen, op de hoogte blijven van reviews … 
via de app van Google My Business. Deze is gratis beschik-
baar, zowel in de App Store als via Google Play.

En omgekeerd kunnen uw potentiële klanten ook mobiel 
Google Zoeken, Google Maps en Google+ gebruiken om u te 
vinden. 

Professioneel leven
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Deze nieuwsbrief werd met zorg samengesteld aan de hand van bronnen en referenties van goede kwaliteit. Belfius Bank kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (het gebruik van) 
de informatie in deze publicatie. Noch deze publicatie, noch gedeelten ervan mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in 
welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De verwerking van uw 
persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wet van 08 -12-1992 betreffende de bescherming van het privéleven. Ze worden opgenomen in ons marketingbestand. U kunt uw recht op 
inzage en rechtzetting schriftelijk uitoefenen.

Contact: caroline.lardaux@belfius.be NEWS ONDERNEMERS
© 2015 – Alle rechten voorbehouden in samenwerking met Kluwer (www.kluwer.be) 

 → WILT U LIEVER GEEN ABONNEE BLIJVEN?
Bel dan naar het gratis nummer 0800 99 900.

Mollie: een zeer eenvoudige én volledige 
betaaloplossing!
Bouwt u zelf uw webshop via het ontwikkelingsplatform SEOshop? Dan kunt u gebruik maken van de zeer 
toegankelijke en transparante betaaloplossing Mollie. Deze is in een handomdraai geïntegreerd in uw site. 

Remco Boer, de directeur van de Payment Service Provider Mollie, 
komt tot dezelfde conclusie die we zelf al maakten in deze nieuwsbrief: 
“De Belgische e-commercemarkt heeft een enorm groeipotentieel 
maar wordt vooralsnog beheerst door een paar grote, voornamelijk 
buitenlandse spelers. We willen de Belgische online-ondernemer ook 
een kans geven.”

Dat doet de Payment Service Provider door een belangrijk aspect 
van een webshop te regelen voor wie die zelf maakt via het platform 
SEOshop: hij biedt een betaaloplossing aan die veilig en gebruiksvrien-
delijk is en waarmee op alle mogelijke toestellen – ook mobiel – kan 
worden betaald. 

Eenvoudig, ook voor u
Als u voor de Mollie-betaaloplossing kiest, kan uw webshop al binnen 
het kwartier betalingen ontvangen. 

Als betalingen binnenkomen, worden die eerst op uw Mollie-rekening 
gecentraliseerd. Daarna worden de inkomsten standaard dagelijks op 
uw Belfius-zichtrekening gestort.

U geniet een uitgebreide rapportering over de betalingen, die gekop-
peld kan worden aan uw administratieve systeem. Daarbij bepaalt u 
zelf welke medewerker toegang heeft tot welke informatie. Verder 
kunt u in realtime van bepaalde betalingen op de hoogte gehouden 
worden, via e-mail of sms. 

“Mollie is bijzonder makkelijk  
te integreren in uw site,  

en werkt op alle toestellen.”

“Alle betalingen worden 
automatisch op fraude 
gecontroleerd.”

Conclusie

Interesse?
Met zijn betaaloplossing wil Mollie naar eigen zeggen 
de Belgische e-commercemarkt openbreken en de 
stap naar het internet voor de Belgische ondernemer 
vergemakkelijken. Wilt ook u Mollie als betaal-
oplossing gebruiken? U kunt het systeem gratis 
uitproberen via belfius.be/online-ondernemen. 
Voor meer info verwijzen we u graag door naar  
www.mollie.be.

Uiterst veilig
Mollie hecht uiteraard bijzonder veel belang aan de veiligheid, van 
de screening van medewerkers tot de verwerking van transacties. 
Zo beantwoordt de betaaloplossing aan dezelfde hoge normen als 
die waaraan bijvoorbeeld Visa en MasterCard voldoen. En staan alle 
gevoelige gegevens van u en uw klanten op Europese servers in 
extreem beveiligde ruimtes.

Tegen een transparante prijs!
Ook de tarifering is eenvoudig: u betaalt alleen per succesvolle trans-
actie (0,25 euro per transactie + max. 2 % van de transactie indien 
uitgevoerd met krediet en 1,4 % indien uitgevoerd met Bancontact/
Mister Cash). Er worden geen start- of maandelijkse kosten aangere-
kend. 

Professioneel leven


