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ING maakt naam webshop zichtbaar in af- en
bijschrijvingen

Vanaf nu is het voor zakelijke klanten van ING, die geld ontvangen via de
online betaalmethode iDEAL, mogelijk om hun eigen bedrijfsnaam te tonen
in de af- en bijschrijvingen van consumenten. Vaak staat bij een iDEAL-
betaling de naam van de betalingsverwerker in de af- en bijschrijvingen
genoemd. Voor veel consumenten is dit een onbekende naam waardoor zij
de betaling vaak niet herkennen. Door nu de naam van de webshop zelf te
laten zien in de af- en bijschrijvingen, zorgt ING voor meer duidelijkheid voor
consumenten bij iDEAL-betalingen.

Eigen bedrijfsnaam in af- en bijschrijvingen

Bedrijven die gebruik maken van iDEAL als online betaalmethode, zoals webshops, maar ook

energiebedrijven, goede doelen organisaties of overheidsinstanties kunnen gebruik maken van

deze optie. In de af- en bijschrijvingen van een consument komt in plaats van alleen de naam

van de betalingsverwerker te staan: ‘naam bedrijf via naam betalingsverwerker’. 
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.

Zakelijke ING-klanten die gebruik maken van een betalingsverwerker voor iDEAL-betalingen

kunnen hun betalingsverwerker vragen om deze optie aan te zetten. Voorbeelden van

betalingsverwerkers zijn Sisow en Mollie. Als een betalingsverwerker de optie aan zet dan geldt

het voor alle zakelijke ING-klanten die gebruik maken van die specifieke betalingsverwerker.

Voor de klanten die ING zelf als betalingsverwerker gebruiken om iDEAL-betalingen te

verwerken, staat de optie vanaf 1 augustus 2019 automatisch aan.

Populaire betaalmethode

Op dit moment is iDEAL de meest gebruikte betaalmethode voor het doen van online

betalingen. Met deze nieuwe functionaliteit draagt ING bij aan het beter en inzichtelijker maken

van het betalingsverkeer en zijn iDEAL-betalingen veel duidelijker voor consumenten.
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