Advertentiesite 2dehands.nl biedt PayPal als betaalmethode
Amsterdam, 11 januari 2011 - Advertentiesite 2dehands.nl voegt PayPal toe als
betaal methode. Voor consumenten betekent dit dat ze voortaan kunnen
betalen met PayPal voor aangeschafte producten op http://www.2dehands.nl/.
De samenwerking tussen 2dehands.nl en PayPal biedt consumenten extra
bescherming, want wie spullen koopt op de advertentiesite profiteert hierdoor
van PayPal-Kopersbescherming.
Kopersbescherming
Consumenten die met PayPal betalen op 2dehands.nl krijgen hun geld terug als ze de
aangekochte producten niet ontvangen. Ook als deze sterk afwijken van de omschrijving
in de advertentie -het product bevindt zich in een veel slechtere staat of het is gewoon
een ander product- krijgt de koper zijn geld terug.
“PayPal is sterk gegroeid in Nederland. Bij ruim een derde van de webshops kan je al met
onze betaalmethode betalen. Door de samenwerking met 2dehands.nl ontstaat een
sterke combinatie van twee partijen die elkaar op het gebied van e-commerce
aanvullen,“ aldus Dennis Van Allemeersch, algemeen directeur van PayPal Benelux.
Maarten Beucker Andreae, CEO van 2dehands.nl: “Door de samenwerking met PayPal
kunnen onze bezoekers elkaar nog makkelijker betalen en door de kopersbescherming
nog veiliger handelen op 2dehands.nl.”
***
Over 2dehands.nl:
Tweedehands.nl is opgericht in 1997 en was de eerste gratis vraag- en aanbod site in
Nederland (nog voor Marktplaats). Maandelijks trekt Tweedehands.nl 1,1 miljoen unieke
bezoekers die op zoek zijn naar zowel tweedehands- als nieuwe spullen. In België is
2dehands.be samen met de Waalse vertaling 2ememain.be, met 400.000 bezoekers per
dag, de grootste vraag- en aanbodsite van België. 2dehands.nl is onderdeel van het in
Amsterdam gevestigde Million Monkeys BV, ook bekend van Nationalevacaturebank.nl,
Jaap.nl en TTY Internet Solutions BV.
Over PayPal:
PayPal is een snelle veilige manier om online te betalen en betaald te worden. Het stelt
rekeninghouders in staat geld over te maken zonder financiële details te hoeven delen,
maar mèt de flexibiliteit om te betalen via de door hen gewenste betaalwijze. Met meer
dan 90 miljoen rekeningen in 190 markten en 24 verschillende valuta, maakt PayPal
ecommerce wereldwijd mogelijk.
In Nederland heeft één op de vier online kopers een PayPal-rekening en kun je al bij 36
procent van de Nederlandse webshops met PayPal betalen. Het bedrijf is opgericht in
1998 en gevestigd in Californië. Sinds 2002 is PayPal een eBay-onderneming en heeft
lokale vestigingen in 18 landen. PayPal Benelux is gevestigd in Amsterdam. Meer
informatie is beschikbaar via www.PayPal.nl.
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