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‘Wacht, ik stuur je een tikkie’, hoor ik steeds vaker van mijn
vrienden. Als millenials betalen wij namelijk graag alles
met onze bankpas en om onze schulden bij elkaar niet te
vergeten, is een betaalverzoek handig. De tijd dat we
elkaar nog briefjes van tien toeschoven lijkt steeds meer
achter ons te liggen.

Ideale oplossing
Zelf ben ik meer een betaler dan een verzender van de betaalverzoeken. Om
eerlijk te zijn wist ik als trouwe ING-klant niet eens wat een ‘Betaalverzoek’
was totdat ik enkele maanden geleden een keer onverhoopt ‘s avonds laat
met de trein strandde en spontaan met drie andere gestrande reizigers
besloot om een taxi te delen. Niemand had contant geld en dus stuurde het
meisje dat de chauﬀeur betaalde ons een ING Betaalverzoek via onze vers
uitgewisselde telefoonnummers. Ik vond het een ideale oplossing voor deze
bizarre avond.

Hij zou me direct terugbetalen
Het voordeel van zo’n betaalverzoek begin ik steeds meer in te zien. Zo was
een vriend van me op Koningsdag tijdens ons bezoek aan de vrijmarkt op
zoek naar van die blauwe Amsterdamse KLM-huisjes. Hij zet ze op zijn
keukenkast. Maar alles wat we tegenkwamen was in slechte staat of veel te
duur. Op de terugweg kwam ik onverwacht toch mooie huisjes tegen voor
een goede prijs. Dus kocht er een paar voor hem. Hij zou me direct
terugbetalen.

Ik loop achter
Twee maanden later kochten we kaartjes voor een concert en kwam ik
erachter dat hij me nog niet had terugbetaald. Hij was het vergeten. Had ik
nou maar een ING Betaalverzoek gestuurd! Uit de cijfers van ING blijkt dan
ook dat ik achterloop. Van alle Betaalverzoek-gebruikers is 60 procent tussen
de 18 en 35 jaar, precies mijn leeftijdscategorie. En ik woon ook nog eens in
de provincie - Noord-Holland – waar samen met Zuid-Holland en Utrecht de
meeste betaalverzoeken worden verstuurd.

Wie betaalt wat?
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Maar wat doe je als je niet precies weet hoe je het totale bedrag moet
opdelen tussen je vrienden? Bijvoorbeeld wanneer je met elkaar in een
restaurant gegeten hebt en de één een driegangenmenu nam met
meerdere glazen wijn en de ander alleen een hoofdgerecht met
mineraalwater? Het splitten van de rekening kan erg ingewikkeld zijn. Om
maar te zwijgen over de meningsverschillen die er soms uit voortkomen.
Zonde na zo’n gezellig etentje.

Direct op je Betaalrekening
ING heeft daar nu de perfecte oplossing voor. In de Mobiel Bankieren App kun
je het voortaan aan de ander overlaten wat hij of zij wil betalen. Je kan zowel
een blanco verzoek sturen, als een suggestie doen voor een bedrag. En om
het jouw ontvanger nog makkelijker te maken, kun je direct de categorie
aanklikken, in dit geval ‘etentje’. Bij welke bank hij of zij zit, maakt niet uit. Je
hoeft alleen maar te wachten op de betaling, het bedrag wordt direct
verwerkt op je Betaalrekening. Om ruzies over geld hoef ik me niet meer te
bekommeren.

Hier, een blanco betaalverzoek
Vanwege deze nieuwe opties in de Mobiel Bankieren App, vragen mijn
vrienden bij het delen van de rekening om iemand met een ING
Betaalrekening. Ja, ik! “Wacht, ik stuur je een blanco betaalverzoek” is
daarmee een zinnetje dat je voortaan, waarschijnlijk ook vaker uit míjn
mond gaat horen.

Lilian van Ooijen | ING
Lilian houdt zich bezig met digitale betaaloplossingen en blogt daarover
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