
Goedkoop, transparant en snel 



Doet u nog steeds valutatransacties bij een 
bank? Dan betaalt u waarschijnlijk de hoofdprijs 
en laat u daar onnodig veel liggen.  

Bij uw bank betaalt u namelijk te veel euro’s 
voor gekochte valuta. En u ontvangt te weinig 
euro’s voor verkochte valuta. Daarnaast betaalt 
u ook nog eens onevenredig hoge
transactiekosten voor internationale betalingen.
Dit drukt onnodig uw marge.

Het kan anders. 

Met ValutaPartners kunt ook u nu altijd 
goedkoop, transparant en snel valuta’s
converteren en internationale betalingen doen.
Ons bewezen valutaplatform geeft u altijd 
toegang tot de scherpste wisselkoersen. Voor 
wereldbetalingen betaalt u geen 
transactiekosten.  

ValutaPartners wordt aanbevolen door experts. 
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Wat betekent dit voor u? 
De totale kosten van een valutatransactie en wereldbetaling: 

Koersmarge op de wisselkoers + Transactiekosten 

Een hoge koersmarge op de wisselkoers en onevenredig hoge transactiekosten voor een 
wereldbetaling drukken de marge van uw onderneming. U betaalt namelijk te veel euro’s voor 
import in vreemde valuta. En ontvangt te weinig euro’s voor export.  

Conclusie: bedrijven betalen onnodig duizenden euro’s te veel aan bankkosten. 

Hoe de bank aan u verdient 
Een valutatransactie is een koop van een 
valuta tegen de verkoop van een andere 
valuta. De prijs die u hiervoor betaalt is de 
wisselkoers.  

Op de valutamarkt verhandelen banken 
onderling valuta tegen de interbancaire 
wisselkoers. Deze koersen zijn beter dan 
ze hun klanten bieden. Het verschil tussen 
de interbancaire koers en de koers voor de 
klant is de koersopslag. 

Uit onderzoek van ICC Consultants blijkt 
dat voor de klant vaak onduidelijk is 
hoeveel de koersopslag is. Het is voor de 
meeste bedrijven onduidelijk wat een 
transactie hun daadwerkelijk kost. 

Daarnaast moet ook transactiekosten 
betaald worden voor een wereldbetaling. 
Deze zijn vaak onevenredig hoog. 

Een bedrijf moet een factuur in US dollars 
betalen. Het bedrag USD 100.000,- wordt 
gekocht tegen een koers van 1.1736 en de 
klant betaalt EUR 85.207,90 aan zijn bank.  

De bank koopt deze dollars op  de 
valutamarkt tegen een koers van 1.1816 
en betaalt hiervoor EUR 84.631,00. 

Het verschil van EUR 575,91 is winst voor de 
bank ten koste van de klant. Voor de 
wereldbetaling moet de klant EUR 64,00 aan 
transactiekosten betalen. 

Totale bankkosten voor deze transactie: 
EUR 639,91. 
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Ook u wilt niet achter blijven 
Bij ValutaPartners vinden we dat iedere organisatie het verdient om een eerlijke wisselkoers 
te krijgen. En niet meer te betalen dan nodig is.  

Met het online internationaal betalingsplatform van ValutaPartners krijgt u 24 uur per dag 
real-time toegang tot de valutamarkt. U kunt 34 valuta’s wisselen en wereldbetalingen doen 
naar 200 landen. 

Waarom ValutaPartners goedkoper is 
ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud, een snel groeiend Payment 
Provider uit het Verenigd Koninkrijk met sterke investeerders, waaronder GV (Google 
Ventures).  

Currencycloud verricht dagelijks 20.000 betalingen met een jaarlijkse waarde van USD 20 
miljard.  

Door deze schaalvoordelen krijgt ValutaPartners toegang tot dezelfde wisselkoersen als 
banken. Onze lage kosten door inzet van slimme technologie en efficiënte werkwijze 
wordt aan onze klanten doorberekend. 

Vergelijking 
Onze ongekende lage koersopslagen levert aanzienlijke besparingen op. Deze tabel 
vergelijkt de totale kosten (koersopslag + transactiekosten) voor een klant met een 
gemiddelde transactiewaarde van EUR 100.000 die girale overboekingen doet bij zijn 
bank.
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Waarom ValutaPartners 

De scherpste wisselkoersen 
U krijgt van ons de interbancaire 
wisselkoers plus een vaste lage 
koersmarge. Dit betekent dat u altijd 
minder euro’s betaalt voor gekochte 
valuta dan bij uw bank. En meer euro’s
ontvangt voor verkochte valuta.  

Transparante koersvorming
Wij laten bij elke transactie de middenkoers 
zien. De middenkoers is het midden van de 
bied- en laatprijs op de interbancaire markt. 
Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent. 
En u krijgt inzicht in onze verdiensten.

Gebruiksvriendelijk 
Een valutaconversie en internationale 
betaling is binnen 2 minuten geregeld op 
ons gebruiksvriendelijk online platform. 

Geen transactiekosten 
Wij verrekenen geen transactiekosten 
voor valutaconversies en 
wereldbetalingen. Het openen en 
aanhouden van een account is eveneens 
kosteloos.  

Snelle betalingen 
Alle betalingen gaan razendsnel. Wij 
maken deel uit van het SWIFT netwerk. 
Middels dit netwerk betalen banken elkaar 
onderling. 

Valutaspecialist 
Wij assisteren u graag bij uw transacties. 
Heeft u daarna een vraag over een 
betaling of wilt u bespreken wat er speelt 
op de valutamarkten? Een valutaspecialist 
zit altijd voor u klaar.
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Hoe het werkt 
Met ons online valutaplatform kunt u 24 uur per dag vanaf elk device eenvoudig en snel in 3 
stappen een transactie doen: 

De betaling aan de begunstigde wordt verwerkt zodra wij de verkochte valuta hebben 
ontvangen op de derdenrekening. Deze betaling verloopt razendsnel via het SWIFT 
netwerk. 

Opdracht 
Selecteer de valuta’s die u wilt wisselen 
en geef de datum aan waarop u wilt 
betalen. Deze datum kan ook in de
toekomst zijn. 

Wisselen 
U krijgt van ons de interbancaire koers 
plus een vaste lage koersmarge. Wij laten 
altijd de middenkoers zien als referentie. 
Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Overboeking 
Geef de begunstigde aan van de 
gekochte valuta. Daarna geeft u uw bank 
opdracht de verkochte valuta over te 
boeken naar de veilige derdenrekening.
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Currencycloud technologie 
Onze payment provider is het Londense Currencycloud. Currencycloud is een van de snelst 
groeiende FinTech bedrijven op het gebied van internationaal betalingsverkeer. Zij worden 
ondersteund door verschillende investeringsfondsen waaronder Google (GV). 

Wereldwijd maken veel financiële instellingen gebruik van hun technologie, waaronder Fidor 
Bank, Standard Bank, Stripe, Klarna en Revolut. Currencycloud verwerkt op dit moment 
20.000 betalingen per dag ter waarde van EUR 20 miljard per jaar. 

Wereldwijd betalen
Wij doen wereldbetalingen naar 200 landen in de wereld. Alle betalingen zijn priority en 
worden via het SWIFT netwerk verwerkt. Het SWIFT netwerk wordt door banken gebruikt 
om elkaar onderling te betalen.  

Overzicht valuta’s 
Met ValutaPartners kunt u 34 valuta’s wisselen en wereldbetalingen doen naar 200 landen. 

Amerikaanse dollar USD Mexicaanse Peso MXN 

Arabische Emiraten Dirham AED Nieuw Zeelandse dollar NZD 

Australische dollar AUD Noorse kroon NOK 

Bahreinse dinar BHD Oegandese shilling UGX 

Britse pond GBP Omaanse rial OMR 

Canadese dollar BGN Poolse zloty PLN 

Chinese renminbi CNY Qatarese rial QAR 

Deense kronen DKK Roemeense leu RON 

Euro EUR Russische roebel RUB 

Hong Kong dollar HKD Saudi riyal SAR 

Hongaarse forint HUF Singapore dollar SGD 

Israëlische shekel ILS Thaise baht THB 

Jamaicaanse dollar JMD Tsjechische kroon CZK 

Japanse yen JPY Turkse lira TRY 

Keniaanse shilling KES Zuid Afrikaanse rand ZAR 

Koeweitse dinar KWD Zweedse kroon SEK 

Kroatische kuna HRK Zwitserse frank CHF 
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Spottransactie
Per direct een valuta kopen of verkopen 
Ligt er een factuur op stapel in een vreemde valuta? Of heeft u vreemde valuta ontvangen en 
wenst u dit te wisselen naar euro’s? Dan kunt met ons valutaplatform direct een 
spottransactie uitvoeren. U krijgt van ons de interbancaire koers plus een vaste lage 
koersopslag.  

Al onze betalingen zijn priority. Dit betekent dat vaak nog dezelfde dag de begunstigde 
betaald wordt. Dit is in de service inbegrepen. Wij verrekenen geen transactiekosten. 

Termijntransactie 
De wisselkoers nu vastleggen voor een toekomstige betaling 
Moet u een leverancier over 3 maanden betalen? Of ontvangt u over 3 weken vreemde 
valuta? Dan kunt u het valutarisico af dekken met een termijntransactie. 

Met een termijntransactie beschermt u zich tegen ongunstige koersontwikkelingen. U 
koopt of verkoopt dan vreemde valuta voor een bepaalde datum in de toekomst. De koers 
voor een toekomstige betaling wordt hiermee nu vastgelegd. Ook hier krijgt u van ons de 
interbancaire termijnkoers plus een vaste lage koersopslag.  

Flexibele termijntransactie 
Valutarisico afdekken met flexibiliteit 
Ideaal voor bedrijven die onregelmatig internationale betalingen in vreemde valuta doen. Bij 
een flexibele termijntransactie wordt één wisselkoers vastgelegd voor een bepaald bedrag en 
periode. Alle wereldbetalingen in vreemde valuta worden gedaan tegen deze wisselkoers 
totdat het saldo verbruikt is. 
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Aanbevolen door experts 

Per 1 oktober 2017 is ValutaPartners een samenwerking gestart met ICC Consultants uit 
Utrecht.  

Met regelmaat werd ICC Consultants gevraagd of zij valutatransacties en wereldbetalingen 
niet goedkoper en sneller kunnen uitvoeren. Om hun relaties een beter alternatief te kunnen 
bieden dan een bank of broker adviseren zij hun klanten aan om het valutaplatform van 
ValutaPartners te gebruiken. 

Onze klanten 
Onze klanten hebben voor ValutaPartners gekozen om goede redenen.  
Het ene bedrijf wil de scherpste wisselkoers en een transparante tool om hier altijd zeker van 
te zijn. Een ander wil geen onevenredig hoge transactiekosten meer betalen, maar wel 
razendsnel betalingen verrichten.  

Wat de uiteindelijke beweegredenen ook zijn: bij ValutaPartners zit uw altijd goed. Ons 
bewezen platform verwerkt dagelijks 20.000 transacties ter waarde van EUR 20 miljard 
per jaar. 

Na uitvoerig onderzoek kunnen wij onze klanten ValutaPartners aanbevelen 
voor het betrouwbaar, snel en goedkoop uitvoeren van valutatransacties. 
Wij vinden scherpe en goed controleerbare margeafspraken essentieel om 
eerlijk zaken te kunnen doen op valutagebied en zien het aantal tevreden 
gebruikers van het FinTech wisselplatform snel groeien. ValutaPartners laat 
bij elke transactie de mid-rate zien en zoekt in tegenstelling tot “FX brokers”
geen winstmaximalisatie per transactie. Door hun eigen kosten laag te 
houden kunnen uw valutakosten ook aanzienlijk verlaagd worden en dit 
maakt Valutapartners de juiste partner voor de relaties van ICC Consultants. 

Arian Ververs 
Managing Director 
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Financieel toezicht 
ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud. Currencycloud is een elektronische 
geldinstelling en staat onder toezicht van de FCA (Financial Conduct Authority) in het Verenigd 
Koninkrijk en is op basis van het Europees paspoort actief in Nederland.  

ValutaPartners staat geregistreerd in het openbaar register van De Nederlandsche Bank 

Gescheiden rekeningen 
ValutaPartners is volgens de safeguarding rules van de FCA wettelijk verplicht om uw tegoed 
gescheiden te houden van onze eigen bedrijfsvoering. Wij maken daarom gebruik van 
segregated accounts bij Barclays Bank. Deze rekeningen zijn te vergelijken met 
derdenrekeningen in Nederland. Het tegoed op deze rekeningen blijft van u totdat de 
transactie is voltooid.  

Investeringen 
Currencycloud is een toonaangevend FinTech bedrijf uit Londen dat zich richt op 
internationaal betalingsverkeer goedkoper te maken. Het wordt gesteund door de volgende 
investeringsfondsen: Sapphire Ventures, Rakuten, Anthemis, Notion Capital en XAnge.  

Sinds maart 2017 maakt ook GV (Google Ventures) met een investering van $25 miljoen deel 
uit van deze groep. 

ValutaPartners B.V.  -  Zuiderkerkhof 72 - 1011 WB  -  Amsterdam  -  valutapartners.nl  -  info@valutapartners.nl



Ons verhaal 
De ervaring van medeoprichter Michiel Souren aan bank- en klantzijde in de City van Londen 
leverde een schat aan kennis en ervaring op. Hij kreeg inzicht hoe banken eenvoudig veel 
verdienen aan hun klanten. Maar ook hoe dit te voorkomen is.  

Deze ervaring wil hij delen met het Nederlandse bedrijfsleven. Wat onnodig ingewikkeld is, 
wil hij eenvoudig en toegankelijk maken. En wat onnodig duur is, wil hij weer betaalbaar 
maken. Deze uitgangspunten leidden in 2016 tot de oprichting van ValutaPartners B.V. 

ValutaPartners is een jong bedrijf en onze payment provider Currencycloud uit Londen, 
opgericht in 2012, zijn met hun bewezen technologie en samen 150 medewerkers hard 
bezig de wereld te veroveren.  

Valutatransacties met de bijbehorende bankkosten zijn vaak ongrijpbaar 
en behoort zelden tot de hoogste prioriteit. De informatieachterstand, 
verborgen kosten en het abstractieniveau van wisselkoersen leiden anno 
2017 nog steeds tot een onnodig hoge kostenpost voor het Nederlandse 
Midden- en Kleinbedrijf. 

 Omdat de valutamarkten zo groot zijn en de transacties digitaal verlopen, 
zou je mogen verwachten dat de kosten van een valutatransactie beperkt 
zijn. En de totale bankkosten van een valutatransactie helder en 
transparant. 

 ValutaPartners zet de mogelijkheden van digitale technologie in om u 
direct in contact te brengen met de valutamarkt. Onze moderne 
technologie en efficiënte bedrijfsvoering leidt tot een lage overhead. Of 
simpel gezegd: geen ouderwetse systemen, geen dure gebouwen en 
managers. Dit kostenvoordeel rekenen wij graag door aan onze klanten. 

Michiel Souren 
Managing Partner 
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Klanten worden 

Wilt ook ú profiteren van de scherpste wisselkoersen? 

Dat is makkelijk, vrijblijvend en kost niets. 

U blijft gewoon bij uw eigen bank en opent een account bij ValutaPartners ernaast. Na 
aanmelding krijgt u een login tot ons valutaplatform en kunt u direct valuta’s wisselen en
wereldbetalingen doen. 

Ga naar: www.valutapartners.nl en klik op aanmelden. 

ValutaPartners is a trading name of The Currency Cloud Ltd. The Currency Cloud Ltd is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic 
Money Regulations 2011 and the Payment ServicesRegulations for the issuing of electronic money and the provision of payment services with FCA 

registernumber 900199. The Currency Cloud Ltd is registered with the UK Data Protection Act Registration Number Z1550331. 

Meld u eenvoudig aan binnen 10 minuten. 
We beoordelen uw aanvraag binnen 24 uur 
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