VEILIG KOPEN
EN VERKOPEN

HOE WERKT HET?
Koper
1

2

3

4

U ontvangt een
uitnodiging tot koop

U betaalt en stort het
bedrag in de Notarieel
Betalen kluis

U ontvangt de
vrijgeefcode*

Levering door Karsten
Caravanmakelaardij**

e-mail

e-mail

5

6

7

8

U vult de code in
op de afleverapp om de
levering te accepteren

Goedkeuring
door Notaris

Betaling
Alle betrokkenen
ontvangen bericht

Binnen 48 uur
staat het bedrag
op de rekening
van de verkoper
(m.u.v. het weekend)

* Houdt uw persoonlijke vrijgeefcode bij de hand om uw levering te accepteren, geef uw code nooit aan derden.
** Indien er geen levering plaatsvindt, ontvangt u het gehele bedrag terug.

Uw voordelen als koper:
• Gegarandeerde levering of uw geld terug.
• Voorkomt financiële schade door niet (juist) geleverde producten.

Verkoper
1

2

3

4

U ontvangt een
uitnodiging tot verkoop

De koper ontvangt een
uitnodiging tot koop

De koper betaalt
en stort het bedrag in de
Notarieel Betalen kluis

De koper ontvangt
de vrijgeefcode

e-mail

e-mail

5

6

7

8

U ontvangt bevestiging
van betaling

Levering door Karsten
Caravanmakelaardij

Koper vult de code in
op de afleverapp om de
levering te accepteren

Goedkeuring
door Notaris

e-mail

e-mail

9

10

Uitbetaling.
Alle betrokkenen
ontvangen bericht

Binnen 48 uur
staat het geld
op uw rekening
(m.u.v. het weekend)

Uw voordelen als verkoper:
• 100% zekerheid van betaling.
• Identificatie minimaliseert de kans op fraude.

Caravancentrum Karsten
Noorderdracht 59a
1696 AC Oosterblokker
T (0229) 26 16 35
F (0229) 26 27 77
E info@caravancentrumkarsten.nl
I www.caravancentrumkarsten.nl

Wij maken gebruik van veilige
betalingen via Notarieel betalen.
De betaling verloopt via Notarieel Betalen. Dat betekend dat de koper betaald en dat het geld tijdelijk
wordt vastgehouden op een tussenrekening en nog niet aan de verkoper wordt uitbetaald. Na betaling
ontvangt de koper een vrijgeefcode. Met deze vrijgeefcode kan de koper bij levering van de camper of
caravan de levering accepteren of weigeren. In beide gevallen voert de koper de vrijgeefcode in de
‘Aflever-app’ in die Karsten Caravanmakelaardij bij zich heeft en zet een handtekening. Hiermee wordt
toestemming gegeven aan Notarieel Betalen om het geld of uit te betalen bij levering, of terug te
betalen bij niet levering. Op die manier houdt de koper controle over zijn/haar geld tot en met de
levering zoals afgesproken.
Bij een dure aankoop zoals een caravan of camper wilt u zekerheid en wij geven u dat graag.
Stichting Notarieel Betalen houdt toezicht op het proces en wordt bestuurd door twee notarissen.
Deze notarissen komen van verschillende kantoren, zodat meer mensen meekijken. Door dit vier-ogen
principe is er extra zekerheid bij het toezicht op de transacties. Gelden op de derdengelden rekening
staan ten alle tijde gescheiden van de bedrijfsvoering van Notarieel betalen B.V. De bestuurders van
Notarieel Betalen B.V. kunnen niet bij de gelden en hebben geen zeggenschap over het beleid van
Stichting Notarieel Betalen. Zo zijn de gelden van de gebruikers altijd veilig, zelfs bij een faillissement
van Notarieel Betalen B.V.
Door de integratie van blockchain technologie en de opzet van Notarieel Betalen, kunnen de notarissen
alleen het proces controleren en betalingen vasthouden of uitboeken. De notarissen kunnen zelf geen
betalingen initiëren of aanpassen die niet door gebruikers zijn geautoriseerd. Notarieel Betalen B.V. zelf
is geen Notaris. Notarieel Betalen is vrijgesteld als betaaldienstverlener door de Nederlandsche Bank
en opereert binnen een Nederlands juridisch kader.

www.caravancentrumkarsten.nl

facebook.com/
caravancentrumkarsten

twitter.com/
KarstenCaravans

