Zo betaalt u veilig voor uw auto
Gefeliciteerd! U staat op het punt om een nieuwe auto te kopen. Een groot bedrag betalen is
best spannend. Sommige klanten willen graag in cash betalen op het moment dat de auto op naam
wordt gezet. Maar er zijn ook andere, veiligere manieren om te betalen. In deze flyer zetten we de
belangrijkste betalingsmogelijkheden voor u als consument op een rij. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Dit zijn de manieren om uw auto veilig te betalen
1.

Betalen per pin: pinlimiet verhogen

Verhoog (tijdelijk) uw pinlimiet: op deze manier kunt u veilig digitaal betalen bij het
autobedrijf. Of en tot welk bedrag u de limiet kunt verhogen, is afhankelijk van uw bank,
betaalrekening en saldo. U kunt de tijdelijke verhoging regelen via internetbankieren op
de computer of via de app. Bij particuliere rekeningen is dit direct geregeld, bij zakelijke
rekeningen kan het enkele uren tot enkele dagen duren voordat de verhoging ingaat.
Vergeet niet na uw aankoop de limiet weer te verlagen. Bij sommige banken is het
mogelijk om vooraf een bepaalde periode met verhoogd pinlimiet in te stellen.

2.

Internetbankieren: overmaken in het autobedrijf

Wanneer u uw pinlimiet liever niet verhoogt, kunt u een storting doen op het
moment dat u uw auto gaat ophalen. Wanneer uw bank werkt met een random reader
is het belangrijk om deze mee te nemen. Tot welk bedrag u een storting kunt doen, is
afhankelijk van uw bank.

3.

Cash-betaling

Natuurlijk is contante betaling ook mogelijk. Houd er rekening mee dat u dat doet met
biljetten van 200 euro of minder. Deze betalingsvorm is wel minder veilig voor u en
voor het autobedrijf. Bovendien is het bedrijf verplicht om een melding te maken van
de transactie wanneer u een aankoop doet van € 10.000,- of meer. In lijn met de wet
ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is het autobedrijf daarnaast
verplicht een klantenonderzoek te doen bestaande uit het identificeren van u
als klant en het verifiëren van uw identiteit.

