
Betaling in en met vertrouwen

Digitrust maakt het mogelijk om een vertrouwensrelatie tot stand 
te brengen tussen twee partijen die een financiële transactie rustig 
willen uitvoeren in het kader van een gemeenschappelijk project 
(eenvoudige aankoop-verkoop, leveringen ,werken, transactie op 
onroerend goed, enz.). 

De Nationale Bank van België legt Digiteal zeer hoge eisen op, 

zowel  op financieel, juridisch als beveiligingsvlak: dit is uw beste 
waarborg.

U WILT ES KOPEN OF VERKOPEN, MAAR...

Digiteal (Teal IT NV) is een betalingsinstelling erkend door de Nationale 
Bank van België en is bevoegd  om in gans de EU actief te zijn.

BEVESTIGDE IDENTITEIT

Beide partijen moeten officieel geregistreerd zijn op 
www.digiteal.eu. Identiteiten worden nauwlettend nagekeken 
en aanvaard door onze compliance cel.

DUBBELE BEVESTIGING

Uw geld wordt pas overgedragen na bevestiging. Zowel de 
koper als de verkoper bevestigen het succes van de 
transactie om het geld vrij te maken.

ELEKTRONISCHE KOFFER

Uw geld is veilig in een beveiligde elektronische kluis 
(gescheiden account). Geen cash in de transactie betekent 
geen onaangename verrassingen. 

… je weet niet juist met wie je praat?

… je wil risico's van contant geld vermijden?

… je wil onaangename verrassingen vermijden?

GECERTIFICEERD DOOR

GEBRUIK DIGITRUST, ONZE VEILIGE BETALINGSOPLOSSING!

http://www.digiteal.eu


CONTACT

CHRISTIAN BETTENDORF
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christian.bettendorf@digiteal.eu
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www.digiteal.eu
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HOE WERKT HET?

Els koopt een keuken van € 9.000 bij het bedrijf Kwizien. Ze wil geen aanbetaling doen zonder zeker te 
zijn dat Kwizien haar keuken komt installeren. Wat het bedrijf betreft, het wil geen op maat gemaakte 
apparatuur en materiaal bestellen zonder bevestiging dat Els de volledige bestelling kan betalen.

HOE STARTEN?

Els en Kwizien maken hun respectieve accounts op  www.digiteal.eu. Via de Digiteal-applicatie stuurt 

Kwizien aan Els een verzoek om de € 9.000 over te maken naar de rekening van derden behandeld 
door Digiteal.

€

€

Kwizien wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer het geld van Els is aangekomen op de  
account van derden van Digiteal.
Wanneer Kwizien op leveringsdag aankomt, vraagt Kwizien aan Els om de levering via de app te 
bevestigen. Eenmaal gevalideerd, wordt het bedrag van € 9.000 vrijgegeven en overgemaakt naar de 
bankrekening van Kwizien.

Wie betaalt wat?

De dienst Digitrust wordt gefactureerd aan 

Kwizien (vaste vergoeding afhankelijk van het 
bedrag van de transactie, in dit geval € 29). 
Over het algemeen maakt Kwizien een 
commercieel gebaar t.o.v. Els met vraag om via 
Digitrust te betalen, al is het in het belang is 
van beide partijen.

Wat  in geval van een betwisting?

Digitrust is geen (scheids) rechter en kiest dus 

ook geen partij. De dienst Digitrust is een 
betaalinstrument dat beide partijen uitnodigt 
om op te treden als een goede huisvader met 
oog op een succesvol verloop.
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