
deal: 
Eenvoudig, snel en veilig. 
De meest gebruikte betaal optie van Nederland! 
 
Bancontact(België): 
Gemakkelijk en snel betalen, voornamelijk voor Belgische klanten. 
 
Vooraf overmaken: 
U bestelt het gewenste artikel, daarna word automatisch het rekening nummer naar het opgegeven 
e-mail adres gestuurd. 
- Vermeld altijd uw factuurnummer bij de betaal omschrijving. 
- Als uw betaling binnen 8 werkdagen niet binnen is word de order geannuleerd. 
 
Creditcard: 
Wij ondersteunen de volgende creditcards: 
- Visa 
- Mastercard 
- Maestro 
- American expresse 
Wij accepteren alleen 3D-secure beveiligde creditcards. 
 
PayPal: 
Veilig en vertrouwd betalen met PayPal kopers bescherming! 
Na bevestiging van de bestelling komt u op de PayPal betaal pagina, hier kunt u inloggen of een 
account aanmaken, nadat u bij PayPal betaald heeft komt u weer terug bij ons, pas op dit moment 
is uw betaling bij ons goed verwerkt. 
De extra kosten voor betalen met PayPal zijn 5% van het aankoopbedrag. 
 
Klarna achteraf betalen: 
Klarna voert voor www.xxl-shop.nl het volledige achteraf betaalproces uit. 
Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen met acceptgiro voert Klarna een 
gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in zijn privacy 
statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met Klarna niet geautoriseerd worden, dan 
kunt u uw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. 
U kunt voor vragen altijd contact met Klarna opnemen. 
Kosten: 0,99 euro. 
 
KBC/CBC(België): 
Indien u een bankrekening heeft bij de KBC of CBC bank kunt u deze betaalmethode gebruiken. 
Indien u kiest voor deze betaalmethode kunt u daarna kiezen tussen KBC of CBC waarnaar u 
doorgestuurd word naar uw vertrouwde betaalomgeving. Deze banken bieden u de mogelijkheid om 
bij bedragen tussen de 50,- en 1250,- euro tot 2 maanden later te betalen. 
 
Belfius (België): 
Indien u een bankrekening heeft bij de Belfius bank kunt u deze betaalmethode gebruiken. 
Indien u kiest voor de betaalmethode Belfius kunt u betalen in een voor u vertrouwde 
betaalomgeving, de informatie zoals begunstigde, bedrag en omschrijving worden vooraf opgegeven 
zodat dit de kans op mislukte transacties elimineert. 
 
VVV / Yourgift / Webshopgiftcard cadeaukaart: 
Gebruik 'vooraf overmaken' bij stap 1 in het bestelproces om automatisch per mail een link te 
ontvangen waarmee u kunt kiezen uit deze betaalmethodes. 
 
Apple pay: 



Veilig, snel en gemakkelijk betalen met uw Apple device. 
Deze betaalmethode is alleen zichtbaar wanneer u met een Apple device wilt afrekenen. 


