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TRANSACTIEKOSTEN 

 

Aanbieder reev GmbH 

Services De producten en services van reev worden onafhankelijk van de 
hiernavolgende tarieven ter beschikking gesteld via het reev 
Dashboard.  De transactiekosten zijn pas verschuldigd bij actief 
gebruik (minimaal één transactie per maand) van de afrekenfunctie.  

Land-

specifieke 

zaken 

Standplaats van uw 

onderneming 

Valuta 

Duitsland 

Zwitserland 
 

EUR 
CHF 

 

 
 

1. Tarief. De hiernavolgende tarieven worden ingehouden voor het gebruik van de ter 
beschikking gestelde afrekenfunctie en direct afgetrokken van de transactiesom.  
 

 

Tarief per creditcardtransactie 

Tarief per transactie ter hoogte van het aangegeven percentage per transactiesom plus 

een vast bedrag. 

Kaarttype Gebied 
Percentage van de 

transactiesom 
Vast bedrag 

Kaarten - AMEX (domestic, 

international en intra-EEA) 

DL 4,80% € 0,10 - 0,18*  

ZL 4,80% 0,10 - 0,20 CHF* 

Kaarten- Visa/Mastercard 

(domestic) 

DL 3,10% € 0,10 - 0,18* 

ZL 3,10% 0,10 - 0,20 CHF* 

Kaarten- Visa/Mastercard (intra-

EEA) 

DL 3,10% € 0,10 - 0,18* 

ZL 3,70% 0,10 - 0,20 CHF* 

Kaarten- Visa/Mastercard 

(internationaal) 

DL 4,40% € 0,10 - 0,18* 

ZL 4,40% 0,10 - 0,20 CHF* 
 

 
Deze tarieven omvatten ALLE tarieven die bij transacties ontstaan. Uitgezonderd zijn 

alleen de opgevoerde omrekenkosten. 
* Indien geen 3D secure of fraudeherkenningsprocedure bij de verwerking van de transactie 

noodzakelijk is, is sprake van lagere tarieven.  
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Tarieven voor overige betalingsmethoden 

Tarief per transactie ter hoogte van het aangegeven percentage per transactiesom plus 

een vast bedrag. 

Betalingsmethode Gebied 
Percentage van de 

transactiesom 
Vast bedrag 

SEPA incasso 

DL 1,50% € 0,35 

ZL 2,30%** 0,30 CHF** 
 

 
**De som van de opgesomde tarieven is beperkt tot een maximumbedrag van 5 CHF  
 
 
 
 

Omrekenkosten  
Omrekenkosten moeten worden betaald, indien de valuta van het betaalmiddel verschilt 

van de valuta van de uitbetaling. Stripe houdt de kosten per transactie ter hoogte van het 

percentage van de transactiesom bij de betaalprocedure (omgerekend in de valuta van de 

uitbetaling) in.  

Type Plaats Percentage 

 

 

Omrekenkosten EEA & Zwitserland 2,00% 
 

 

 

 

 

Andere tarieven 

Type Tarieven 

Update van de creditcardhouder 
€ 0,25 per succesvolle update van de 
creditcardhouder 

Kosten voor bezwaar 

€ 15 of 15 CHF per aangevochten betaling 
die niet wordt toegewezen 

(Creditcards) 

 

€ 7,50 of 10 CHF per aangevochten betaling 
die niet wordt toegewezen 

(SEPA) 
 

 

 

 

2. Definities. De in dit document gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis: 
 

Transactiesom: is het totaalbedrag van een transactie die van het gekozen 
betaalmiddel van de persoon die laadt wordt afgetrokken. 
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Update van de creditcardhouder: maakt automatische updates van de gegevens 
van de creditcardhouder en de kaart mogelijk (zoals: factuur adres of geldigheid). 
Zie: https://stripe.com/docs/api#update_card.   
 
Kosten voor bezwaar zijn verschuldigd indien betalingen worden aangevochten en 
terugbetaling dient plaats te vinden. Deze kosten hoeven niet te worden betaald 
indien de aanvechting ten gunste van de rekeninghouder uitvalt.  
 

 
3. Vertrouwelijkheid. Dit tariefoverzicht dient vertrouwelijk te worden behandeld, en mag 
niet worden gedeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  
 
 
4a. Voorbeeldberekening (DL) Drie consumenten, waaronder 1 spontane lader en 2 
uitgenodigde chauffeurs laden in een maand voor in totaal € 70. Aanvullend volgt een 
afrekening van eRoaming laadprocedures van verschillende gebruikers ter hoogte van € 45. 
Totaalbedrag van de incasso € 115 

 
Aan de beheerder wordt € 112,32 uitbetaald.*** 
 
Het uitbetalingsbedrag wordt als volgt berekend: 
 
Spontane lader 

laadt voor 

€ 15,00 - € 0,65 Transactiekoste

n 

= € 14,35 Incasso 

eRoaming 
laadprocedures 

€ 45,00 - € 0,35 Transactiekoste
n 

= € 44,65 Incasso 

Chauffeur 1 

(creditcard) laadt 

voor 

€ 20,00 - € 0,80 Transactiekoste

n 

= € 19,20 Incasso 

Chauffeur 2 

(SEPA) laadt voor 

€ 35,00 - € 0,88 Transactiekoste

n 

= € 34,12 Incasso 

Incasso totaal € 115,00 - € 2,68 Transactiekost

en 

= € 112,32 Uitbetalingsbe

drag 

 
***Het bedrag van de spontane lader wordt direct na de laadprocedure op de betaalrekening 

geboekt, en de bedragen van de uitgenodigde chauffeurs aan het einde van de maand. 

Uitbetalingen op de vastgelegde rekening geschieden eenmaal per maand voor de 

voorafgaande maand. 

 

eRoaming laadprocedures worden maandelijks cumulatief afgerekend en aan u als 

beheerder aansluitend tegen het in de overeenkomst vastgelegde tarief vergoed. Meer 
informatie met betrekking tot de roaming service agreement vindt u in ons prijsblad en lijst van 

diensten onder reev.com/nl/legal 

 

Meer informatie over het afrekenen van te betalen laadprocedures vindt u in ons help centre artikel  
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4b. Voorbeeldberekening (ZL): Drie consumenten, waaronder 1 spontane lader en 2 
uitgenodigde chauffeurs (elk met creditcard en SEPA incassomachtiging) laden in een 
maand voor in totaal 70 CHF. 
 
Aan de beheerder wordt 67,36 CHF uitbetaald. 
 
Spontane lader 

laadt voor 
15,00 
CHF 

- 0,67 
CHF 

Transactiekoste

n 

= 14,33 
CHF 

Incasso 

Chauffeur 1 
(creditcard) 

laadt voor 

20,00 
CHF 

- 0,82 
CHF 

Transactiekoste
n 

= 19,20 
CHF 

Incasso 

Chauffeur 2 
(SEPA) laadt 

voor 

35,00 
CHF 

- 1,11 
CHF 

Transactiekoste
n 

= 33,89 
CHF 

Incasso 

Incasso totaal 70,00 

CHF 

- 2,60 

CHF 

Transactiekost

en 

= 67,40 

CHF 

Uitbetalingsb

edrag 

Uitbetalingscyclus geschiedt conform het bovengenoemde rekenvoorbeeld voor Duitsland, 

met uitzondering van eRoaming (momenteel niet beschikbaar voor Zwitserland). 


