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Sneeboer en Ingenico bereiken tuiniers wereldwijd 
met internationale betaalstrategie 
 
Sneeboer Manufacturing is een leverancier van handgemaakt tuingereedschap van de 
hoogste kwaliteit. Het familiebedrijf werd in 1913 opgezet. Inmiddels verkoopt Sneeboer 
haar producten met behulp van Ingenico in maar liefst 179 landen over de hele wereld.  
 
Door het internationale karakter van het bedrijf is het van groot belang dat de juiste 
betaalmogelijkheden op de juiste manier ingezet kunnen worden. In ieder land hebben 
consumenten een andere voorkeur voor betaalmethoden. Dankzij Ingenico’s kennis op het 
gebied van internationale betalingen kan Sneeboer in iedere markt de gewenste methoden 
inzetten. Bovendien is de oplossing van Ingenico eenvoudig te integreren met Lightspeed, 
de e-commerce software die door Sneeboer gebruikt wordt voor de webwinkel. 
 
In 2016 benaderde Sneeboer Ingenico met de vraag of ze hen konden helpen bij het 
afhandelen van internationale betalingen. Op dat moment werkte Sneeboer samen met een 
partij waar de internationale gedachte ontbrak. Met Ingenico heeft het bedrijf de 
mogelijkheid om te kunnen factureren in de valuta van het land van aankoop. Sneeboer 
levert een kwalitatief hoogstaand product in een nichebranche, dus de verwachtingen van 
de klant liggen hoog. De mogelijkheid om te kunnen betalen in de eigen munteenheid valt 
daar ook onder. 
  
Wilma Peelen, eigenaar van Sneeboer, legt uit: “Voor Sneeboer is Ingenico meer dan een 
Payment Service Provider. Bij vragen over betaalmethoden of de voorbereidingen voor 
uitbreiding naar een nieuw land, kan ik altijd bij Ingenico terecht. Ingenico informeert ons 
over de voorkeursbetaalmethode in een bepaald land en denkt met ons mee op het moment 
dat we verder uit willen breiden. Ze weten eigenlijk altijd direct waar het over gaat en 
komen snel met een antwoord.” 
 
Anouk Arendt, Regional Director Sales Northern Europe Small & Medium Businesses bij 
Ingenico, voegt daaraan toe: “Sneeboer verkoopt zijn producten nu al van de Verenigde 
Staten tot Hong Kong en van alles wat daar tussenin ligt. De webshop heeft in twee jaar 
ontzettend veel bereikt. Dat willen we, door Sneeboer te ondersteunen met onze producten 
en expertise, doorzetten.” 
 
“Dat we klanten in staat stellen om hun voorkeursbetaalmethode te gebruiken en we hen in 
hun eigen valuta kunnen factureren, heeft enorme voordelen voor ons: het aantal klanten 
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stijgt en de productprijzen fluctueren niet. Met Ingenico zijn we klaar voor de toekomst, en 
beter dan ooit in staat om steeds meer klanten te bedienen,” voegt Peelen toe. 
 
 
 
 
 
Over Sneeboer 
Sneeboer Manufacturing is een leverancier van handgemaakt tuingereedschap van de hoogste 
kwaliteit. Het familiebedrijf werd in 1913 opgezet door de opa van de huidige eigenaar Jaap 
Sneeboer. Inmiddels verkoopt Sneeboer haar producten in maar liefst 179 landen over de hele 
wereld, maar het leveren van producten met de hoogste kwaliteit heeft nog altijd de hoogste 
prioriteit. Ieder stuk gereedschap wordt in het hart van het bedrijf, het kolenvuur in de smederij, met 
de hand gesmeed. Dit wordt gedaan door smeden die bij Sneeboer zelf worden opgeleid in dit 
ambacht. Ondanks het ‘ouderwetse’ karakter van het bedrijf, gaat Sneeboer met zijn tijd mee met 
onder andere een moderne, internationale webshop. 
https://www.sneeboer.com/en/ 
 
Over Ingenico Group 

Ingenico Group is wereldwijd marktleider in betalingen en voorziet in seamless, betrouwbare en 
veilige oplossingen om verkoop op alle fronten te versterken, of dat nou in-store, online of mobiel is. 
Met het grootste payment acceptance netwerk ter wereld leveren we veilige betaaloplossingen op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau. We zijn een betrouwbare partner van wereldklasse voor 
financiële instellingen en retailers, van kleine winkeliers tot bij iedereen bekende multinationals. Onze 
oplossingen stellen winkeliers in staat het betaalproces te vereenvoudigen en hun merkbelofte waar 
te maken.  
www.ingenico.com     twitter.com/ingenico 
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