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De overname van SOFORT AG door Klarna, in december 2013, is
een grote deal binnen de Europese e-commerce. De samenwer‐
king tussen twee toonaangevende betaalpartijen, Klarna biedt
een achteraf betaaloplossing en SOFORTBanking is een directe
online betaalmethode, ontstaat een stevig front dat Europees
voor ruim 43.000 merchants online betaalverwerking faciliteert.

Maar waarom slaan ze de handen ineen en welke gevolgen heeft de samenwerking tussen
Klarna en SOFORT voor de online betaaloplossingen?

UPDATE 21-09-2017: inmiddels heeft Klarna een volledige rebranding ondergaan, en daarbij de
betaalmethode SOFORT Banking volledig binnen haar eigen betaalpropositie geïntegreerd. Weten
welke gevolgen dat heeft? Je leest het hier!

Deze vragen heeft Internetkassa.nu bij Klarna en SOFORT AG uitgezet, om enige duidelijkheid te
scheppen voor webwinkeliers die online betalingen via één of beide partijen accepteren. Hoewel
de overname van SOFORT door Klarna nog definitief moet worden goedgekeurd door de Zweed‐
se financiële toezichthoudende autoriteit, en er in inhoudelijk nog weinig bekend is, wordt in ieder
geval duidelijk dat de samenwerking vooralsnog geen gevolgen heeft voor betaalmethode SO‐
FORT Banking.

Waarom bundelen Klarna en SOFORT AG eigenlijk de krachten?
Door de samenwerking tussen Klarna en SOFORT ontstaat een van Europa’s grootste payment
providers. Beide partijen bieden ook nog eens een online betaaloplossing waarin ze elkaar aanvul‐
len, een directe bankafschrijving en een achteraf betaaloplossing. “Wij bieden Europese webwin‐
keliers een unieke propositie, waarbij ze online betalingen kunnen accepteren via veelgebruikte
online betaalmethoden; Klarna’s achteraf betalen en online betalen via een directe bankoverschrij‐
ving met SOFORTBanking”, aldus Philipp Pudelko, PR Manager Continental Europe bij Klarna.

Welke gevolgen heeft de overname voor het online betaalproduct
SOFORTBanking?
De overname van SOFORT AG door Klarna heeft vooralsnog geen gevolgen voor de online be‐
taalmethode SOFORTBanking. “Het heeft geen direct effect voor merchants”, laat Pudelko aan
internetkassa.nu weten. “Beide partijen zullen hun betaalproducten naast elkaar aanbieden en
werken op een ‘stand-alone-basis’. Maar eerst en bovenal is het belangrijk dat de overname van
SOFORT nog is onderworpen aan de goedkeuring van de Zweedse financiële toezichthouder.”

Ook vanuit SOFORT wordt de zelfstandigheid bevestigd en onderstreept men het feit dat er voor
webwinkeliers en consumenten niets verandert aan het betaalproduct SOFORTBanking. “De fusie
heeft geen invloed op de technische structuren van betaalmethode SOFORTBanking. Dit betekent
dat er voor eindgebruikers, die inmiddels bekend zijn met SOFORTBanking als een snelle en veili‐
ge online betaaloplossing, niets zal veranderen”, zo laat SOFORT in een statement weten.

https://www.internetkassa.nu/category/e-commerce/
https://www.internetkassa.nu/overname-sofort-door-klarna-geen-gevolgen-voor-betaalmethode-sofortbanking/
https://www.internetkassa.nu/klarna-neemt-het-duitse-sofort-ag-over/
https://www.internetkassa.nu/klarna-smoooth/
https://www.internetkassa.nu/sofortbanking-ideaal-alternatief-voor-internationaal-online-betalen/


De overname heeft dus geen gevolgen voor de technische implementatie of de transactietarieven
van SOFORTBanking. Een geruststellende boodschap voor webwinkeliers die de online betaalme‐
thode SOFORTBanking in hun webwinkel aanbieden, waarmee vooral Belgische, Duitse en Oos‐
tenrijkse klanten gemakkelijk en snel kunnen afrekenen via een iDEAL-like betaaloplossing.

Wat zijn de gevolgen op de lange termijn van de fusie tussen Klarna en SOFORT?
Pudelko: “Het is te vroeg om iets over de lange termijn doelen te vertellen, vooral omdat de trans‐
actie nog onder voorbehoud is van goedkeuring door de Zweedse financiele toezichthouder. Maar
we zullen SOFORT blijven gebruiken als een sterk merk in Duitsland en bieden daarmee twee
sterke, zelfstandige online betaaloplossingen die complementair zijn aan elkaar.”

Strategische samenwerking
Vooralsnog is de fusie bovenal een strategische samenwerking, waarmee een sterk betaalpact
wordt gesloten voor centraal Europa. Inhoudelijk lijkt er nog weinig te veranderen en de betaalop‐
lossingen van beide partijen zullen zelfstandig ingezet en vermarkt worden, zoals dat nu ook het
geval is.

Klarna
De betaaloplossingen van Klarna (Klarna Factuur en Klarna Account) blijven tegen de nu geldende
tarieven beschikbaar en zijn via een directe connectie met Klarna in de webwinkel te integreren.
Bij een aanmelding via het informatieve platform internetkassa.nu profiteert u direct van een actie‐
tarief op de aansluitkosten. Bespaar direct €299,-!

SOFORTBanking
Ook online betaalmethode SOFORTBanking, de meest bekende en gebruikte betaaloplossing van
SOFORT AG, blijft volgens de huidige voorwaarden te gebruiken voor webwinkeliers. De betaal‐
methode Sofort Banking kan naast een internetkassa in het afrekenproces geïmplementeerd wor‐
den via een directe connectie met SOFORT AG, waarbij u met een registratie via
Internetkassa direct bespaart op de aansluitkosten (€59,90). Daarnaast is SofortBanking mogelijk
om te accepteren bij enkele Payment Service Providers, waarbij wij ook kortingsacties hebben
weten te bedingen. U vindt hier een overzicht van de psp’s die acceptatie van betalingen via SO‐
FORTBanking mogelijk maken.

Welke gevolgen de samenwerking op lange termijn zal hebben is nog niet duidelijk, maar dat zal in
de loop van de tijd zichtbaar worden. ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ en Klarna zal haar
beweegredenen hebben om haar ‘footprint’ op het Europese vasteland verder te verstevigen.
Daarbij hebben zij in het verleden een forse aanpak en benadering van de markt niet geschuwd.
Het heeft Klarna mede gebracht waar het nu staat, maar de fusie duidt er op dat men nog niet
klaar is met expansie en het vestigen van definitieve heerschappij binnen het Europese online
betaallandschap.

Wilt u ook Belgische, Duitse, Engelse en Oostenrijkse online shoppers bedienen en ze een online
betaaloplossing via directe bankoverschrijving bieden? Registreer u dan via onderstaande banner
voor de online betaaloplossing SOFORTBanking en bespaar direct €59,90 op de aansluitkosten!

Wilt u gebruik maken van achteraf betalen via Klarna? Registreer u direct via onderstaande banner
en bespaar €299,- op de aansluitkosten!
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