Get going
& keep
growing
Riverty’s ‘Guide for Growth’
voor meer BNPL-klanten.

Guide for Growth via BNPL
Inleiding

Riverty is een fintech-bedrijf met een nieuwe kijk op
financiële oplossingen. Ons uitgangspunt: het financiële
welzijn en de behoeften van onze consumenten.
Wij bieden hen de nodige innovatie, begeleiding en
ondersteuning om zo hun eigen pad te volgen.
Want zo zorgen we ervoor dat onze klanten en partners
in deze snel veranderende wereld een beter financieel
leven kunnen leiden. Van kredietrisicobeheer en oplossingen voor betalingen tot facturering en boekhouding …
Dankzij onze uitgebreide diensten ondersteunen wij onze
klanten bij het volledige betalingsproces. En bij elke stap
zetten we de consument centraal.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen rekenen op onze
hulp om te blijven groeien. Niet alleen tijdens het online
shoppen, het betaalproces en bij herhalingsaankopen,
maar ook bij het gebruik van mobiele diensten en het
betalen van rekeningen in termijnen. Ons doel?
Uw business bevorderen en tegelijkertijd mensen actief
betrekken in de economische cyclus. Dit door nieuwe
financiële technologieën te creëren voor een nieuw tijdperk van economische vrijheid.
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Over River

Riverty,
een nieuw
perspectief
op financiële
dienstverlening

Uw financiële gezondheid en
welzijn, en dat van uw klanten;
dat is het uitgangspunt voor
alles wat we bij Riverty doen.
Het werkt heel eenvoudig:
met Riverty profiteert u van
duurzamere transacties dankzij
consumenten met een groter
financieel draagvlak. Want met
de gebundelde krachten van ons
merk helpen wij u en uw bedrijf
helemaal opbloeien, in welke
sector u ook actief bent. Ontdek
nu al onze oplossingen op onze
website.
Meer info? Neem contact op
met uw accountmanager.

Naar de website
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Riverty betaaloplossingen

Een voorproefje van
Riverty’s oplossingen:
BETAALMETHODEN

TERUGKERENDE
BETALINGEN

Een voorproefje van Riverty’s oplossingen:

Volledige ondersteuning – speciaal voor u

Consumenten doen een aankoop wanneer de optie

De levenslange waarde van uw klanten verhogen?

achteraf betalen (Buy now, pay later; BNPL)

Dan is het cruciaal om terugkerende betalingen op

beschikbaar is.

de juiste manier te beheren. Wij kunnen u daarmee

50% van de Europese consumenten toont interesse

helpen. Zo krijgt u alle mogelijkheden om het

in de BNPL-oplossing. En precies daarom maken wij

volledige potentieel van uw bedrijf te benutten.

financiën graag duurzaam en gemakkelijk.
Riverty draagt zorg voor de volledige
Riverty staat altijd dicht bij u en bij uw klanten.

betalingscyclus: van de eerste registratie tot de

Want alleen zo kunnen we zo goed mogelijk aan uw

facturering en financiering. Zo veel of zo weinig als u

behoeften voldoen en consumenten hun financiën

zelf wilt.

optimaal laten beheren.
Onze oplossingen: Smart Recurring Payment
Onze oplossingen: Achteraf betalen, Maandfactuur

Solutions and Pre-financing.

en Betaal in 3.

Lees meer

Lees meer

ACCOUNTINGDIENSTEN

INCASSODIENSTEN

Maak uw boekhouding minder complex.

Geef mensen hun financiële vrijheid terug

Nadat u een bestelling ontvangt, een factuur

Voor mensen die financieel achterop zijn geraakt,

genereert en de betaling succesvol werd afgerond,

achterstallige betalingen hebben of die zelfs in

zijn er nog heel wat stappen in het order-to-cash-

de financiële problemen zijn geraakt, bieden wij

proces. Daardoor kan de boekhouding nogal

eerlijke en slimme oplossingen.

complex worden.
Riverty helpt uw klanten om op een eerlijke manier
Riverty houdt zicht op alle noodzakelijke stappen.

hun financiële vrijheid terug te krijgen. Zo maken

Zo kunt u alle transacties gewoon op u laten

onze aanmaningen en incasso’s het hen gemakkelijk

afkomen en ze gemakkelijk afhandelen.

om weer grip te krijgen op hun uitgaven en hun

Naadloos en eenvoudig, voor u en uw klanten.

achterstallige betalingen alsnog te voldoen.

Onze oplossingen: One-stop ‘Accounting as

Onze oplossingen: Debt Collection, Debt Purchase,

a Service’, Self-Service Portal, Professional

White Label Dunning and International Collection.

Consulting, Real-Time Transparency.

Lees meer
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Riverty, de BNPL-expert
Zie uw webshop groeien met de flexibele betaaloplossingen van Riverty

Zoals u wellicht weet, is Riverty’s ‘Shop nu, betaal later’ veel meer dan
alleen een betaaloplossing. Want allereerst en bovenal krijgt u toegang tot
tal van trouwe Riverty-gebruikers. En loyaal zijn ze zeker: het gemiddelde
aandeel van BNPL in het betalingslandschap bedraagt zo’n 21%.

Het aantal shoppers dat minstens één keer BNPL gebruikt of gebruikt

57%

59%

in Nederland

in Noorwegen

68%

42%

in Duitsland

in het VK

BNPL is de voorkeursbetaalmethode; zeker omdat heel veel shoppers
een product willen zien, voelen en proberen voordat ze het kopen.
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Riverty, de BNPL-expert

Volgens de ‘Riverty E-commerce Review’ kiezen shoppers vooral voor
Riverty’s BNPL-oplossing vanwege de flexibiliteit bij hun online aankopen:
1 op de 5 heavy shoppers verkiest achteraf betalen en vindt het erg
belangrijk om een BNPL-optie te hebben in de check out.
26% van de heavy shoppers houdt van de vrijheid om te kiezen hoe
en wanneer ze hun online aankopen betalen.
Bijna 3 op de 4 BNPL-gebruikers zoekt naar een optie om achteraf
te betalen bij de check out. Tenminste, voor de meerderheid van
hun online aankopen.
En meer zelfs ... BNPL is erg geliefd bij online shoppers. Zo zegt 36 tot 43%
van alle 18- tot 39-jarigen bijvoorbeeld, dat ze een BNPL-optie zoeken
voor hun online aankopen.
Met Riverty is the sky the limit als het om groeipotentieel gaat. Want wij
zorgen ervoor dat financieel stabiele consumenten in uw webshop
financieel duurzame transacties doen. Daarnaast hebben we nog tal van
andere tips voor meer klantenbinding.
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Zet Riverty in
de spotlights
Update uw webshop
voor maximaal resultaat

Zijn uw check out en webshop
al helemaal Riverty-ready voor
4 oktober?
Zo niet, doe dan de test en ontdek
wat u nog moet doen.

Download hier alle
Riverty-website-assets
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Zet Riverty in de spotlights

Maak uw webshop Riverty-ready en download
alle benodigde websitemiddelen:

Riverty in uw
check out
De merklancering vindt plaats
aan het begin van het hoogseizoen – voor u een cruciaal
moment om nieuwe
consumenten te winnen en
bestaande consumenten te
activeren. Daarom starten we
met een co-branded aanpak.
Met andere woorden:
We gebruiken tijdelijk zowel
het AfterPay- als Riverty-logo.
Deze aanpak is overigens
uitgebreid getest bij consumenten.
Het co-branded logo moet
zichtbaar zijn in uw check out.
Zo blijven we als favoriete
BNPL-aanbieder herkenbaar
voor de consument.
Download assets
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Zet Riverty in de spotlights

Riverty-landingspagina
Wilt u consumenten duidelijk uitleggen hoe ze Riverty binnen uw
webshop kunnen gebruiken en vooral ook waarom? Dan kan een
speciale landingspagina over Riverty en de betaaloplossingen die
we bieden, hen over de streep trekken. Zo krijgen consumenten
nog meer vertrouwen in onze flexibele betaalopties. En met
een volledige uitleg, kunt u zelfs conversies verhogen en nieuwe
klanten aantrekken!
Download assets
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Zet Riverty in de spotlights

Meer gebruikers genereren met banners
Laat uw klanten zien dat Riverty een mogelijke betaalmethode is op uw
website door op verschillende plaatsen banners toe te voegen. Zo trekt u niet
alleen nieuwe klanten aan, maar verhoogt u ook de conversie. Alle middelen
zijn gratis te gebruiken op al uw platformen. Door banners te plaatsen op uw
website, is het voor uw klanten meteen duidelijk dat u flexibele betaalopties
aanbiedt. Bovendien is het bewezen dat dit de aankoopdrempel verlaagt.
Wist u overigens dat betaalmogelijkheden één van de belangrijkste drijfveren
zijn voor consumenten om tot aankoop over te gaan? 56% van de consumenten vindt het namelijk belangrijk dat de betaalmethode past bij hun behoeften.
In Europa gebruikt ongeveer 18% van de consumenten een BNPL-oplossing
bij het afrekenen. En dat aantal zal naar verwachting alleen nog maar verder
blijven groeien.

Download assets
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Zet Riverty in de spotlights

Laat shoppers kennismaken met Riverty via e-mail
Is Riverty beschikbaar in uw webshop? Dan is het belangrijk dat uw
consumenten weten hoe gemakkelijk het is om over te stappen op Riverty.
Best practices laten zien dat een eenvoudige e-mail hen eenvoudig kan
overtuigen.

Download assets
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Samen met
Riverty op weg naar
betalingsvrijheid
Ga voor groei. En maak duidelijk dat
Riverty uw favoriete BNPL-dienst is.

Riverty belooft uw klanten alle
flexibiliteit en zekerheid bij
betalingen die gedaan worden
in uw webshop.
Meer informatie over ons uitgebreide
aanbod? Neem contact met ons op
via uw accountmanager of check
onze nieuwe website.

