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Febelnet lanceert online betaalmodule !  View this email in your browser  
  

  

  

ONLINE BETALEN BESCHIKBAAR ! 
Tijdens de afgelopen zomerperiode hebben we niet stilgezeten. We zijn dan ook niet 
een beetje fier om u een online betaalmodule te kunnen aanbieden voor 
uw website. 
 
Vanaf heden kunnen patiënten bij het bevestigen van hun reservatie kiezen om te 
betalen in de apotheek of meteen online. Voor het online betalen werken we met 
SEQR, een gratis app waarmee iedereen mobiel aankopen kan betalen in de winkel 
of online. Met SEQR wordt er een QR-code gegenereerd die met een smartphone 
en pincode bevestigd wordt. Deze manier van werken laat u toe voorschriftvrije 
producten te laten betalen en dit ZONDER vaste abonnementskosten voor u. 
Interesse? Lees hier alle details 

Uw patiënten kunnen snel, eenvoudig en veilig betalingen uitvoeren. 
Niet enkel bij u, maar ook bij retailers zoals ColliShop, Colruyt, Dreamland, 

McDonald's, AVEVE,... 
 
Hoe het werkt voor uw patiënten kan u hier nalezen. 
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Enkele sterke punten 
  

 

 

 
SEQR vereist geen 
opstartkosten, 
servicekosten en 
maandelijkse 
kosten. SEQR biedt 
eveneens de laagste 
kost per transactie in 
de markt. SEQR is 
eenvoudig uit te 
breiden tot in de 
officina en wordt al 
door verschillende 
apotheekpakketten 
ondersteund.  

 

 

 

 

 
SEQR kan 
gekoppeld 
worden aan alle 
rekeningen. Uw 
patiënt heeft de 
controle. De app 
werkt op alle 
smartphones en 
patiënten krijgen tot 
3% van hun 
aankopen 
terugbetaald van 
SEQR. 

 

 

 

 

 
Veilige 
transacties, een 
extra zekerheid 
zowel voor u als 
voor uw patiënt. 
SEQR ondersteunt 
ook NFC, wat u in 
de toekomst ook 
toelaat om SEQR in 
de apotheek te 
activeren. 

 

 

  

 
 

 

Activeer de online betaalmodule op uw webshop 

Wenst u SEQR aan te bieden als extra betaalmiddel op uw webshop ? Vervolledig 
dan meteen dit formulier, mail het naar helpdesk@bitler.be samen met de andere 
gevraagde documenten en wij zorgen voor een spoedige configuratie en 
oplevering. 
 

Ook de registratie van uw webshop bij het FAGG 
nemen we graag uit handen. (dit is immers verplicht 
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van zodra uw webshop de mogelijkheid voorziet om online te betalen). 
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