
Automatische incasso is een van de veiligste en eenvoudigste manieren om uw rekeningen te 
betalen: betalingen worden automatisch gedaan en er is daarom geen risico op kosten indien je te 
laat betaald. Automatische incasso is een opdracht van u aan uw bank of creditcardbedrijf. Het geeft 
Lely toestemming om de kosten voor het Horizon abonnement van uw rekening af te schrijven. 
U hoeft Lely maar één keer toestemming te geven. De maandelijkse digitale factuur laat u vooraf 
weten wat het te incasseren bedrag is.

Handmatige/elektronische 
overboeking – U voelt u mogelijk 
veiliger, omdat u alleen maar hoeft 
in te loggen bij uw bank rekening 
via de vertrouwde website van 
uw bank. Of omdat dit door uw 
administratiekantoor/organisatie 
wordt vereist. 

Automatische incasso’s van je 
berekening in landen waar gebruik 
wordt gemaakt van de valuta EURO, 
GBP en USD (+ IJsland) – U hoeft 
geen creditcard te gebruiken. Het is 
gemakkelijk en snel en kan toekomstige 
betalingen van dezelfde afnemer 
automatiseren. Betalingen via 
automatische incasso worden direct 
tussen banken verwerkt, waardoor er 
minder fout gaat.

Incasso’s van creditcards – In de 
meeste gevallen is het gebruik 
van creditcards om te betalen 
eenvoudig en snel. Het automatiseert 
toekomstige betalingen van dezelfde 
afnemer en voor veel mensen is deze 
betaalmethode veel veiliger (dankzij 
terugboekingen).

Aangezien Lely factureert in lokale 
valuta, heeft de wisselkoers geen 
invloed op de klant. 

Handmatige betalingen vergen van u een handeling. Een elektronische overboeking is een gewone, 
eenmalige bankoverdracht in de lokale valuta.

Voordelen
   Transparante facturen worden maandelijks 

verstuurd en kunnen online gemakkelijk 
teruggevonden worden op de portal en in 
de e-mail.

     Bij problemen kunnen betalingen tot wel 
8 weken worden teruggedraaid met één klik 
op de muis (verschilt per bank/bedrijf).

   Geen gedoe meer door vergeten betalingen.
   De bank- of creditcardgegevens hoeven slechts 

één keer te worden ingevuld.
   Bij de keuze voor automatische incasso heeft 

u geen creditcard nodig.
   Updates zijn eenvoudig te beheren  

in de Lely-portal.

Voordelen
   Controle over het exacte moment wanneer de 

betaling wordt gedaan.
    Geen creditcard nodig.

Nadelen
   Het bedrag wordt elke maand op dezelfde 

dag van uw bankrekening afgeschreven. 
   Creditcards vervallen na verloop van tijd of 

kunnen worden geweigerd, waardoor de 
betaling mislukt.

Nadelen
   U dient maandelijks een handeling uit te voeren 

na ontvangst van de acceptgiro of link via 
de email voor het uitvoeren van de betaling. 
Dit kost tijd.

    Lely brengt extra kosten in rekening voor deze 
service.

   Als er te laat wordt betaald, loopt u het risico 
dat u wordt afgesloten van de diensten. 

     Geen terugbetalingen.
  De betalingslink kan verloren gaan.
  Er is een grotere kans op fouten.

Lely biedt Horizon aan in de vorm van een 

abonnement, welke centraal beheerd en 

gefactureerd wordt. Nadat een keuze heeft 

gemaakt, voor het Horizon-pakket dat het 

beste bij u past, heeft u direct toegang.  

U kunt in de Lely-portal uw keuze 

aanpassen wanneer u maar wilt.

Het is niet nodig om contracten te wijzigen, aangezien het 

allemaal via de Lely-portal kan worden geregeld.  Vanaf 

nu kunt u uw zaken zelf regelen, zo ook de betaling, 

probleemloos en veilig. Lely biedt twee verschillende 

betaalmethodes: automatische incasso of via een 

handmatige betaling.

Deze brochure laat u zien wat de voor- en nadelen van 

beide methodes zijn en biedt extra informatie waarom 

de meerderheid kiest voor automatische incasso.

Lely Horizon 
Betaalmethodes

Waarom gebruiken mensen 
automatische betaalmethodes?

Waarom gebruiken andere mensen 
deze betaalmethode?2 U krijgt een factuur met daarin 

de betaalgegevens en een link

Terugkerende betaalopdrachten
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Automatische incasso via bankrekening 
of creditcard

Handmatige betaling/
elektronische overboekingen



Andere voordelen van automatische incasso
Automatische incasso beschermt u als klant. Voordat 
Lely deze betaaloptie kon aanbieden, moest Lely een 
goedkeuringsproces doorlopen. Betalingen worden 
beschermd door uw bank. De bank garandeert dat u uw geld 
terugkrijgt als er een fout wordt gemaakt in het proces.

Het recht om terug te boeken 
Lely is de naam die op de factuur staat. Maar Lely kan niet 
zomaar uw geld overboeken. Als u toestemming geeft voor de 
automatische incasso, dan betekent dit dat u het recht behoudt 
om deze toestemming in te trekken en een betaling terug te 
boeken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen in de app van uw bank. Met 
één klik krijgt u uw geld terug.  U hoeft geen reden op te geven. 

Bestand tegen hackers
Lely voert uitvoerige tests uit op de systemen om mogelijke 
beveiligingsproblemen op te sporen, voordat hackers dat 
doen. Onze partner Adyen stelt hele hoge eisen om uw 
te beschermen tegen hacking en witwaspraktijken. 

Technisch veilig
Het is belangrijk om te weten dat Lely de kaartgegevens 
niet kent of bewaart. Dit wordt beveiligd door onze 
betalingsprovider, Adyen. Adyen beschikt over de 
processen en technologie om dit te doen. Om de veiligheid 
te garanderen, levert Adyen de softwarecomponenten 
die worden gebruikt in de Lely-portal waar u uw 
kaartgegevens invoert. Er wordt een directe verbinding 
gecreëerd tussen u en Adyen, zonder enig verstoring.
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Betaalgegevens
Bij het registreren van uw Horizon abonnement in de 
Lely-portal vragen wij u een keuze te maken voor een van 
de betaalmethodes en alle betaalgegevens in te vullen. 
De Lely-portal biedt twee manieren om te betalen:

U vindt veelgestelde vragen over dit 

onderwerp op de volgende internetpagina 

communications.lely.com/horizon,  

of scan de QR-code.

        Handmatige betaling 

Geen input. U ontvangt in elke factuur een link waarmee 

u handmatig een betalingshandeling dient uit te voeren.
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       Automatische incasso via bankrekening of creditcard

Bij het gebruik van het Horizon-abonnement vragen we u 

de volgende informatie eenmalig in te vullen:

•   De gegevens van uw bankrekening (naam van de 

rekeninghouder, IBAN en BIC), of

•   De gegevens van uw creditcard (creditcardnummer, 

naam op de kaart, vervaldatum, CVV/CVC). 

Betaalkaarten

Wij ondersteunen banktransacties in euro, GPB en USD 

•   SEPA Single Euro Payment Area.

•   BACS Bankers’ Automated Clearing System voor het VK.

•   ACH Automated Clearing House voor de VS.

Creditcards

Wij ondersteunen alle grote creditcards in alle landen met 

directe betaling: Visa en MasterCard.
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ONDERSTEUND TAI* CC Overschrijving
Euro EUR

Amerikaanse dollar USD

Canadese dollar CAD

Britse pond GBP

Zwitserse frank CHF

Tsjechische kroon CZK

Deense kroon DKK

Hongaarse forint HUF

Noorse kroon NOK

Poolse zloty PLN

Zweedse kroon SEK

Bekijk de externe links voor meer informatie

Kom meer te weten over Adyen.

*   TAI = Transactie voor automatische incasso 
Opmerking: IJsland wordt in euro gefactureerd.

De gegevens in deze uitgave worden uitsluitend bij wijze van 

informatie verstrekt en gelden niet als commerciële aanbieding. 

Sommige producten zijn in bepaalde landen misschien niet 

beschikbaar en de uitvoering van de producten kan afwijken van 

de afbeeldingen. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd 

of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren, microfilm 

of welke andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming 

vooraf van Lely Holding B.V. Hoewel de informatie in deze sales 

manual met grote zorg is samengesteld, aanvaardt Lely geen 

aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten of 

omissies in deze uitgave.

Ga voor meer informatie over het recht op exclusief gebruik naar 

de kennisgeving over het handelsmerk op www.lely.com.
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