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Module: Mijn Reservering - Online Betalen 

  

De afgelopen tijd hebben wij hard gewerkt om onze koppeling met de Payment Service Provider 
(Buckaroo) te integreren binnen onze vernieuwde klant omgeving (MyBooking). 

Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek of kleding, alles kunnen 
ze tegenwoordig via het internet aanschaffen. Ook bij de verhuur van vakantiehuizen wordt 
online betalen steeds vaker ingezet. 

Voordelen van online betalen: 

- U ontvangt direct de aanbetaling e/o restbetaling op uw rekening; 
- U verkleint de kans op annuleringen; 
- U verhoogt de servicegraad; 
- Online betalen is makkelijk, snel en bovendien erg veilig; 
- Geen handmatige handelingen meer met inboeken van de betaling; 
- Alle betalingen worden automatisch verwerkt in uw verhuurpakket 

Buckaroo biedt u de keuze uit een breed aanbod van nationale en internationale 
betaalmethoden. Dankzij de grote diversiteit aan betaalwijzen biedt Buckaroo een geschikte 
oplossing voor elk type verhuurder. 

Op de site van Buckaroo (http://www.buckaroo.nl/) vindt u meer informatie over de 
verschillende betaaldiensten (IDEAL, Paypal, Visa, Giropay, Afterpay, etc.) 

Wat moet u doen om over te stappen naar online betalen? 

- Neem contact met ons zodat wij voor u de extra module kunnen activeren; 

- Maak uw keuze uit de online betalingsvarianten en bijbehorende tarieven (Buckaroo) 

- Sluit een gebruikersovereenkomst af met Buckaroo en geef daarbij aan dat “Reflex Online” uw 
website partner is 

- Na ontvangst van uw Buckaroo gegevens gaan wij het pakket voor u gebruiksklaar maken. 

http://www.buckaroo.nl/
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Werkwijze Online betalen 
In uw verhuurpakket kunt u onder het tabje “Objectbeheer” - “Objectgroep” - Subkop “Online 
betalingen” de volgende keuzes maken: 

- Online betalingen toestaan op boekingen (deze vinkt u aan als u als voorwaarde heeft dat de 
boeking pas definitief is na ontvangst van een betaling); 

OF 

- Online betalingen is OPTIONEEL 

Indien u ook een vinkje zet bij “Online betalingen is optioneel” dan heeft de klant de keuze om 
de betaling ook op een andere wijze te voldoen. De klant krijgt dan 2 buttons (keuze knoppen) 
te zien. Bij keuze “betaal later” krijgt u dezelfde werkwijze als bij normaal online reserveren. 

KEUZE DIRECT ONLINE BETALEN VIA BUCKAROO 
1. Als de betaling is gelukt dan krijgt de reservering de status “Goedgekeurd” 
2. De bevestiging wordt alleen verstuurd nadat de betaling met succes is afgerond. 

 
Afbeelding van de huidige werkwijze bij online betalen 
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Uitleg keuze “Optioneel” 
Na het afsluiten van een online boeking krijgt de klant de keuze de (aan)betaling direct te 
voldoen of op een later moment. Er komen 2 buttons in beeld waaruit duidelijk blijkt of hij 
direct online wil aanbetalen of liever later wil betalen. 

 
Button 1:   Ja, ik wil online (aan)betalen 

Klant wordt doorgeleid naar online betalen via Buckaroo en de reservering wordt na akkoord 
direct omgezet in de status “Goedgekeurd”.  

De klant ontvangt ook direct een mail met de reserveringsbevestiging (mailsjabloon 
goedgekeurd) 

Button 2:   Nee, ik betaal liever later  

Bij deze keuze krijgt de klant automatisch het mailsjabloon “Internetreservering” toegestuurd. 
U krijgt een seintje  (per mail) dat er een online boeking heeft plaatsgevonden en kunt nu zelf 
de boeking omzetten in status “Goedgekeurd” en de bevestiging versturen. 
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Instellen van de tekst na online betalen 

U kunt zelf uw eigen tekst invullen na het maken van een online boeking.  

Deze tekst kan per taal verschillen. 

 
Ga hiervoor naar: Publieke agenda > Publieke tekst > Bewerk (keuze juiste taal) 

Bewerk de tekst van “Dank u voor het reserveren”  
 
Vult u hier niets in, dan wordt er een algemene standaard tekst gebruikt. Wilt u hier een 

persoonlijke tekst van maken, dan is dat mogelijk. Ook kunt u hier een toelichting kwijt in geval 

van bijvoorbeeld gebruik van online betalen. 

Mybooking (Klantomgeving) 
Indien u een contract heeft met Buckaroo is het mogelijk om gebruik te maken van “MyBooking”. 

MyBooking is een extra service naar uw klanten en creëert meer betrokkenheid. MyBooking 

omvat de volgende onderdelen: 

- Eigen dashboard; 

- Samenvatting van de reservering; 

- Alle toeslagen & optionele zaken; 

- Contactgegevens van de klant; 

- Status betalingen; 

- Mogelijkheid om direct online te betalen; 

- Contactformulier 

De link “MyBooking” kan worden toegevoegd aan het het mailsjabloon “Goedgekeurd” middels 

de code %%MYBOOKING%% . (Zie voorbeeld) 
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Voorbeeld aanmaken link “MyBooking” 

  

Output “MyBooking” in mailsjaboon 
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Voorbeeld klantaccount“MyBooking” 
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Voorbeeld “Mijn betalingen” 

  

Voor meer informatie: 

Tel: 023-3020050 
Skype: verhuuradministratie  
WhatsApp: 0059995144225 
Internet: www.rentalsoftwarepro.com


