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1. Aanvullende voorwaarden voor merchant 
 
Merchant gaat een overeenkomst aan met Buckaroo en werkt onder de Algemene Voorwaarden welke zijn 
opgesteld en meegezonden als bijlage bij de reguliere Buckaroo overeenkomst.  
 

 

Uiteenzetting van de speciale voorwaarden die verbonden zijn aan de overeenkomst 

Buckaroo hanteert aangepaste tarieven voor FIRELEARNING BV. De transactie- en maandelijkse 
abonnementskosten voor de diverse betaalmethoden, verschillen van de reguliere overeenkomst (zie 
www.buckaroo.nl). De specifieke FIRELEARNING BV tarieven staan hieronder uiteengezet: 

 
Eenmalige kosten (excl. 21% BTW) 
Eenmalige aansluitkosten per account          € 50,-  
Eenmalige kosten per extra website         € 0,- 
 
Maandelijkse abonnementskosten per betaalmethode 
iDEAL             
Giropay            
Bancontact/ Mister Cash          
sofortbanking           
PayPal             
Overboekingen            
            
            
        

Totaal           € 15,- 
 
FIRELEARNING BV krijgt hiermee toegang tot de internetkassa van Buckaroo en de Buckaroo Payment Plaza. Alle eerder 
genoemde functionaliteiten (Buckaroo Payment Plaza, Buckaroo Financial Logistics, Callcenter module) zijn in dit contract 
meegenomen in de maandelijkse fee en u kunt hier na aansluiting direct gebruik van maken.  

Transactietarieven (0% BTW) 
In onderstaande tabel vindt u de kosten per geslaagde transactie van de verschillende betaalmethoden.  
Buckaroo berekent haar transactiekosten op basis van een vaste prijs per betaalwijze. De tarieven worden bij * toegelicht. 
 

Kosten internetkassa  
per geslaagde 
transactie (trx) bij 
aantallen per  maand 

iDEAL 
All in (Buckaroo 
+ bankkosten) 

Giropay* 
 

Bancontact/  
Mister Cash* 

 

> 0 trx €0,50 €0,40 €0,25 

  
Kosten internetkassa  
per geslaagde 
transactie (trx) bij 
aantallen per maand 

sofortbanking* PayPal* Overboekingen* 
All in (Buckaroo + 

bankkosten) 

> 0 trx €0,25 €0,25 €0,25 

 
Kosten internetkassa  
per geslaagde 
transactie   (trx) bij 
aantallen per   maand 

PayperEmail 
 

Refund 

> 0 trx €0,10 €0,20 
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Uiteenzetting sterren 
 

* Overboekingen     

 Dit zijn vaste kosten die aan de bank dienen te worden afgedragen. Bij buitenlandse bankoverboekingen kunnen  

     deze kosten verschillend zijn. 

 

* Giropay 

 Per Giropay transactie betaalt u een standaard commissie van 2% over het transactiebedrag aan de Duitse bank.  

     Deze commissie wordt door de acquiring bank ingehouden.  

 

* PayPal 

 PayPal rekent zelf ook kosten. Voor de precieze kosten verwijzen wij u naar de website van PayPal www.paypal.nl  

 

* Bancontact/ Mister Cash 

 Per Bancontact/ Mister Cash transactie betaalt u een standaard commissie van 1,50% over het transactiebedrag  

     aan de acquirer. Deze commissie wordt door Buckaroo ingehouden en vervolgens aan de betreffende partij  

     uitbetaald.  

 

* sofortbanking 

 Voor nationale betalingen met sofortbanking betaalt u naast de Buckaroo transactiekosten standaard € 0,30 per  

     transactie aan sofort.  

 Voor internationale betalingen met sofortbanking betaalt u naast de Buckaroo transactiekosten een standaard   

     commissie van 1% (minimum van € 0,10) over het transactiebedrag aan sofort. 

 De vermelden tarieven gelden voor merchants uit Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De tarieven die gelden  

     voor merchants buiten deze drie landen zijn op aanvraag beschikbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRELEARNING BV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
 
 
Naam:  
 
 
 
Functie:         Handtekening: 
 
 
 
Datum:   


