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Wat is DCC?
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USD $ £EUR

Wisselkoers

0,9823

USD 146,24

EUR 143,65

Wisselkoers

0,9823

USD 146,24

EUR 143,65

Afhandeling

OK

USD 146,24

Met Dynamic Currency Conversion (DCC) kunnen uw internationale klanten eenvoudig 
betalen. Klanten hebben de mogelijkheid om direct in de valuta van hun betaalkaart te 
betalen. 

Uw betaalautomaat 
identificeert 

het type betaalkaart en de 
valuta van de betaalkaart en 
stelt automatisch voor om 
de betaling met DCC uit te 

voeren

Het bedrag wordt 
omgewisseld met de 

wisselkoers die geldig is op 
het moment van 
aankoop/betaling

De wisselkoersen worden 
dagelijks aangepast

BEST RATE 

GUARANTEE 
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Welke betaalkaarten worden 
ondersteund door DCC?
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Alle standaard valuta's zijn beschikbaar voor DCC

USD $ £EUR

De huidige lijst van alle valuta kan altijd op 

onze website worden bekeken:

https://www.worldline.com/dcc/currencies

BEST RATE 

GUARANTEE 

https://www.worldline.com/dcc/currencies
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Voorbeeld van een transactie 
met of zonder DCC

Omwisseling 
door Worldline

(DCC)

Omwisseling 
door de 

kaartverstrekker

Toeslag 

(Wisselkoers inclusief 
verwerkingskosten)

Verwerkingskosten

Wisselkoers

Verkoopprijs



|  © Worldline

DCC bewijs van betaling/ticket
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Bedrag in valuta van de 

betaalkaart van uw klant

Totaalbedrag in lokale valuta

Wisselkoers

Verklaring van toestemming

EFT EUR: 

Totale transactievaluta

USD

Lokale valuta

Wisselkoers 

3% opslag inbegrepen bij de wisselkoers

Ik accepteer dat ik de 

valuta voor betaling kon kiezen en dat deze 

keuze definitief is. Ik accepteer de 

wisselkoers en het definitieve bedrag in 

transactievaluta. 

163,19

198,92

EUR 163,19

USD 1,00: 0,820381
EFT EUR: 

Totale transactievaluta

USD

Lokale valuta

Wisselkoers 

3% toeslag inbegrepen bij de wisselkoers

Ik accepteer dat ik de 

valuta voor betaling kon kiezen en dat deze 

keuze definitief is. Ik accepteer de 

wisselkoers en het definitieve bedrag in 

transactievaluta. 

163,19

198,92

EUR 163,19

USD 1,00: 0,820381

Wisselkoers aangeboden door SIX 

Financial Services, Switzerland

Worldline

Handtekening

Aankoop

VISA

xxxxxxxx1234

Vervaldatum

Tm-ID:

Act-ID:

AID:

Trx. Ref. Nr.:

Trx. Seq. Nr.:

Aut. Code:

EPF:

5

12,15

12345678

5

A0000001010

123456

9876543

123456

F45GF578G894R8B467E

Prijs in lokale valuta

BEST RATE 

GUARANTEE 
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Klanten die de wisselkoers al gebruiken:
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Uw klanten zijn al bekend met de omwisselingsservice en maken hier dagelijks gebruik van:
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Voordelen van 
DCC voor u als 
ondernemer

Aantrekkelijke DCC 
payback voor elke 
DCC transactie.

Wisselkoers 

dagelijks 

bijgewerkt.

Gegarandeerd 

de beste 

wisselkoers.

Beschikbaar 

in alle 

standaard 

valuta.

Geen 

aanvullende 

kosten - het 

betaalproces 

is hetzelfde.
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Voordelen van DCC 
voor uw 
internationale 
klanten

De kaarthouder 
kan in zijn eigen 
valuta betalen.

Gegarandeerd 

de beste 

wisselkoers.

Transparantie dankzij de 
directe weergave van het 

bedrag in de valuta van de 
betaalkaart op de 
betaalautomaat.

Geen aanvullende 
kosten.

Toeslag en 
wisselkoers zijn 

inbegrepen.

Informatie over 
zakelijke 

kosten is direct 
beschikbaar.
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Gegarandeerd de beste wisselkoers
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Als de klant op dezelfde dag met dezelfde betaalkaart een betere 
wisselkoers vindt, vergoedt Worldline het verschil aan uw klant.

Uw klant kan alle 
informatie inclusief 
het 
aanvraagformulier 
vinden op
www.worldline.com/
dcc/best-rate.

Uw klant vult het online 
formulier in en voegt 
de volgende 
documenten toe: 

 Transactiebon

 Kopie van de 
creditcardfactuur of 
het rekeningoverzicht

Worldline 
vergoedt het 
verschil aan 
uw klant.

Na de aankoop 
controleert uw klant of 
de betaling op dezelfde 
dag is uitgevoerd 
en vergelijkt de 
wisselkoers van 
Worldline met die van 
zijn kaartverstrekker.

1 2 3 4

Proces kaarthouder om een vergoeding aan te vragen :

BEST RATE 

GUARANTEE 

http://www.worldline.com/dcc/best-rate


|  © Worldline

Dynamic Currency Conversion
Trainingspresentatie

14

Wat is DCC?
Voordelen
van DCC

Succesvol met de 
juiste vragen

DCC –
3 eenvoudige 

regels

Gegarandeerd 
de beste 

wisselkoers



|15

Succesvol met de juiste 
vraag

De betaalautomaat geeft op het display aan wanneer 
een internationale betaalkaart is gebruikt. 

Vraag proactief of de kaarthouder in haar/zijn eigen 
valuta wil betalen. Stel eenvoudige vragen die de 
klant met 'ja' of 'nee' kan beantwoorden. Wisselkoers

0,9823

USD 146,24

EUR 143,65

USD 146,24Afhandeling

OK

USD 146,24

Wilt u in 
dollar 

betalen?

Wilt u 
betalen in de 
valuta van uw 

betaalkaart met 
de beste 

wisselkoers? 

Vindt u het 
goed om in 

dollar te 
betalen? 

Wilt u in uw 
eigen valuta/in 
de valuta van 
uw betaalkaart 

betalen?
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Weet u wat uw 
succespercentage is?

Een goed succespercentage is 
70% - d.w.z. 7 op de 10 klanten 
betalen in hun eigen valuta. 
Verhoog uw persoonlijke 
succespercentage en profiteer 
van hoge besparingen..

Mogelijke 
DCC omzet 
(potentieel)

Effectieve 
DCC 

verkoop
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DCC – 3 eenvoudige regels

Informeer uw klanten 
actief over DCC.

De kaarthouder moet 
altijd vrij zijn in zijn keuze 
om DCC wel/niet te 
gebruiken.

Geen aanvullende kosten.
Toeslag en wisselkoers zijn 
inbegrepen.

1

2

3
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Neem bij vragen contact op met 

dcc-service@worldline.com

Hartelijk dank voor uw aandacht!


