Persbericht
Amsterdam, 25 september 2006

Veiliger handelen op 2dehands.nl met PayDutch
Deze week is de escrow-dienst van PayDutch geïntegreerd in de advertentiesite 2dehands.nl.
PayDutch, een participatie van Fortis Venturing, bewaakt het geld als ‘tussenbank’ voor koper
en verkoper, en garandeert zo een 100% veilige transactie.
Hoe werkt de escrowdienst van PayDutch
PayDutch fungeert als 'tussenbank' voor een koper en verkoper op 2dehands.nl. De verkoper stuurt
de spullen pas op, als de koper het geld heeft overgemaakt aan PayDutch. Heeft de koper het juiste
product gekregen, dan wordt de verkoper door PayDutch betaald. Is het product niet goed, dan stuurt
de koper het terug naar de verkoper, en krijgt de koper van PayDutch het geld terug.
PayDutch en 2dehands.nl gaan verder...
Verkopers kunnen op hun profielpagina aangeven dat ze betalingen via PayDutch accepteren. Bij elke
advertentie van de verkoper staat vervolgens een knop waarmee de koper direct op het
aanmeldingsformulier van PayDutch terecht komt. De product- en verkoopgegevens worden
automatisch meegestuurd, zodat het voor de koper, verkoper en PayDutch duidelijk is om welk
product het gaat. Daarin gaat 2dehands.nl verder dan haar concurrenten die een soortgelijke dienst
aanbieden.
Veilig handelen
De makers van 2dehands.nl zijn ook initiatiefnemer van het forum www.Internetoplichting.nl en zijn al
jaren bezig met het bewustmaken en terugdringen van oplichting op advertentiesites.
Directeur van 2dehands.nl Maarten Beucker Andreae zegt het volgende over de samenwerking:
“PayDutch sluit perfect aan op onze filosofie over veiligheid voor particuliere handel op internet. Een
artikel laten opsturen door iemand die je niet kent, brengt altijd enige angst voor oplichting met zich
mee. Die angst willen we wegnemen door deze dienst aan te bieden.”
PayDutch
PayDutch Nederland BV gevestigd in Heerlen is een 100% Nederlands bedrijf dat in 2006 is opgericht
om veilig online betalen én leveren te faciliteren. PayDutch doorliep in 2005 met succes het Fortis
Innovation traject; met als gevolg dat Fortis Venturing BV thans mede-eigenaar is van PayDutch.

De site 2dehands.nl is onderdeel van TTY Internet Solutions B.V., dat ook de maker is van de
Belgische site 2dehands.be, InternetOplichting.nl en Nieuw.nl.
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