Meer waarde voor uw geld
Beste ondernemer,
We horen steeds vaker dat mensen graag met hun cryptomunten zouden willen betalen bij hun lokale ondernemers. Dus we
kunnen ons voorstellen dat u die vraag al een keertje gehad heeft of anders binnenkort wel een keertje voorbij gaat zien komen.
Immers, circa 500.000 Nederlandse huishoudens bezitten deze nieuwe betaalmiddelen al.
In deze brief en bijlages vindt u alles over Gulden en hoe te beginnen met het accepteren van dit makkelijke en veilige
betaalmiddel. En dat is ook nog eens zonder risico’s, want u krijgt gewoon in euros uitbetaald, indien gewenst.
Maar waarom Gulden?
Gulden is een van de weinige digitale munten die ook daadwerkelijk ontwikkeld is om er mee te betalen. Hij is snel, biedt
goedkope transacties en is daarnaast ook gewoon veilig en gemakkelijk in gebruik. Vergelijkbaar met internetbankieren.
Maar dan zonder kwartaalkosten voor een bankrekeningen en zonder dure PIN terminal en abonnementen. Uw mobiel is uw
kassa. Ook onderweg of op de markt! Gulden is geheel gratis. Op de lage transactiekosten na. Deze zijn 5 eurocent per
transactie. En dat blijft zo! Dat is alles.
En mijn boekhouder dan?
Die zal ook tevreden zijn. Voor die 5 cent krijgt u eens per week een net transactieoverzicht per mail.
Daarnaast krijgt u dagelijks uitbetaald en zijn de wisselkoers risico’s voor u afgedekt.
Zijn er dan ook nadelen?
Het enige is dat de koers van Gulden kan schommelen. Daar moet u rekening mee houden als u ervoor kiest om geheel in Gulden
uitbetaald te willen worden. Maar zoals gezegd, u kunt ook gewoon euro’s krijgen en Gulden als een extra marketing c.q. service
aan uw klanten aanbieden.
Bij deze brief ontvangt u van ons een presentje, aangeboden door de Gulden-community. In dit presentje vindt u: Visitekaartjes,
een raamsticker en een folder/handleiding ter promotie van Gulden. De raamsticker is dubbelzijdig, deze kunt u aan de
binnenkant plakken zodat hij zowel aan de binnen- als buitenkant duidelijk leesbaar is.
Inmiddels zijn er al meer dan 150 ondernemingen waar men met Gulden kan betalen. En dat worden er steeds meer.
Bent u de volgende?
Wat wij verder voor u kunnen doen
Als u besluit om Gulden te accepteren, dan kunt u dit aan ons doorgeven op Gulden.com (in de support chat)
Wij kunnen u dan vervolgens een plekje geven in de ‘GuldenGidsen’ op https://pay.gulden.com
Heeft u een webwinkel waarop u graag Gulden wilt accepteren?
Dan kunt u contact opnemen met Nocks via nocks.com/support/
Nocks is de Groningse betaalprovider die het accepteren van Gulden betalingen faciliteert.
Wij wensen u heel veel enthousiaste nieuwe Gulden klanten toe.
Namens de Gulden-community,
Bedankt voor het accepteren van dit pakketje!
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