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Paynova avtalar med holländsk betalningsförmedlare 
 
Paynova har ingått samarbetsavtal med en av de största oberoende aktörerna för 
betalningar på Internet i Nederländerna, Triple Deal BV. Paynovas betallösning 
kommer att integreras i Triple Deals plattform och bli tillgänglig för mer än 400 e-
handlare i BeNeLux och deras kunder.   

 

Triple Deal BV är sedan 1999 verksam som betalningsförmedlare (payment service provider, 
PSP) på den holländska marknaden för betaltransaktioner över Internet med säkerställda 
betalningar (escrow). Paynovas e-plånbok kompletterar övriga betalningsätt som Triple Deal 
erbjuder anslutna sajter, bland annat vid affärer mellan privatpersoner.            

 
–  Ett dilemma vid Internetaffärer privatpersoner sinsemellan (consumer-to-consumer) är att 
aktörerna oftast befinner sig på olika geografiska platser, säger Patrick de Pree, vid Triple 
Deal BV. – De känner inte varandra, kan inte träffas ”öga-mot-öga” och de har inga garantier 
för att köpt vara levereras respektive att betalning verkligen erhålls. Här kommer vi, Triple 
Deal i kombination med Paynovas plånbokslösning in som oberoende mellanhand och 
säkerställer båda parters intresse, säger Patrick de Preer.      
 
– Överenskommelsen med betalförmedlaren Triple Deal är ännu en pusselbit i strategin att 
öka närvaron i Europa, bygga marknadsyta och skaffa oss starka marknadsförare och 
återförsäljare av Paynovas betallösningar, säger Pelle Hjortblad, Vd på Paynova AB. – Triple 
Deal är en stark partner vi vunnit som dels öppnar nya applikationsområden för oss, dels för 
oss in i Beneluxländerna. Tidigare har dörrarna till marknaderna i Tyskland och Frankrike 
öppnats genom avtalen med GZS/Easycash och med Paybox Services SAS.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
Mats Jonnerhag, informationschef, Paynova AB  
Tfn: 0708 – 754 920,  e-post:  mats.jonnerhag@paynova.com 
 
Pelle Hjortblad, Vd, Paynova AB 
Tfn: 070 – 181 01 10,  e-post: pelle.hjortblad@paynova.com 
 
Patrick de Pree, Director, Triple Deal B.V. 
Tfn: +31 (0)30 – 2193 890, e-post: pdpree@tripledeal.com 
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Om Paynova:  
Paynova (noterad på NGM: PAY) erbjuder näringsidkare och konsumenter säkra 
betallösningar för handel över Internet och mobiltelefon. En elektronisk plånbok (e-konto) 
öppnas och fylls på enkelt och kan användas direkt vid betalningar över Internet. 
Konsumenterna slipper därmed lämna ut sina bank- och kontokortsnummer till okända på 
Internet. Näringsidkare uppnår genom att styra betalningar över Paynova lägre kostnader för 
administration och inlösen och kan få betalt från hela världen. Paynova har idag närmare 600 
e-handelssajter anslutna. Speciellt anpassade betalösningar finns för: Traditionell e-handel 
(t.ex. postorder) inklusive Mikrobetalningar (t.ex. spel över Internet), 
Mobiltelefonibetalningar (t.ex. Premium SMS), för speciella Branschbehov (t.ex. 
persontransport- och IT-konsultföretag) samt Partnerskapsavtal (t.ex. inlösenföretag).  
 
Om Triple Deal: 
Triple Deal BV, baserad i Utrecht, Nederländerna, är en internationellt verksam payment 
solution provider (PSP) och erbjuder bland annat anpassade betalningslösningar och 
escrowtjänster. Triple Deal fungerar som en förmedlare av betalningar mellan köpare och 
säljare på Internet. En mängd olika betalsätt tillhandahålls som American Express, 
MasterCard, VISA, lokala bankkort och Internetbanker. Triple Deal ingår i Ewycksgroep. Av 
kunder som valt Triple Deal som förmedlare av betalningar över Internet kan nämnas Ako, 
eBay France, eBay The Netherlands, eBay Belgium, Ilse, Marktplaats.ni och Telfort.     


