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Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

PIN verdwijnt,
het nieuwe pinnen gaat
beginnen
Pas uw bankcontract en
betaalautomaat aan
Nieuw promotiemateriaal
voor het nieuwe pinnen
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Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin kunnen bijvoorbeeld tijdsgebonden gegevens gewijzigd zijn na het drukken van deze
uitgave. Currence is daarom niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Currence verzorgt de Betaalwijzer op verzoek van de banken.
Deze Betaalwijzer is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen en Projectbureau EMV.
De Betaalwijzer is een informatieve uitgave van Currence, 020 305 19 87.
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WEEK VAN HET PINNEN

Het nieuwe pinnen
Ook u kunt nu beginnen!
Het oude vertrouwde pinnen gaat verdwijnen. Dit komt omdat Nederland, net als alle eurolanden,
overgaat naar één Europese betaalmarkt waar betaald wordt met de uniforme en veilige EMV-chip.
Vanaf 1 januari 2012 kunnen we niet langer met de magneetstrip op de betaalpas betalen. In plaats
daarvan gebruiken we straks de chip op de betaalpas. Het Gelderlandplein in Amsterdam had de
Nederlandse primeur voor het nieuwe pinnen. Afgelopen maanden kregen klanten en ondernemers
daar de gelegenheid om ervaring op te doen met het betalen met de chip. Inzichten uit de pilot zijn
door de projectleiders die zich bezighouden met de invoering van het nieuwe pinnen gebruikt om de
puntjes op de i te zetten. Ook u kunt nu beginnen met het nieuwe pinnen!

Belangrijke rol caissières en
baliemedewerkers
Klanten en medewerkers krijgen te maken met een verandering
in de betaalhandeling. Klanten blijven met dezelfde pinpas en
pincode betalen, maar pinbetalingen gaan voortaan via de chip
in plaats van de magneetstrip op de betaalpas. Dit betekent dat
klanten niet langer de magneetstrip van hun betaalpas door de
magneetstriplezer van de betaalautomaat halen, zoals zij dat
gewend waren. In plaats daarvan steken zij hun betaalpas in de
Gelderlandplein reageren consumenten positief op het nieuwe
pinnen. Klanten pakken het snel op. De eerste transactie maakt
enthousiast. Zorg dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en
begeleid uw klanten zo goed mogelijk.

Het Gelderlandplein heeft een breed en gevarieerd winkelaanbod
het midden- en kleinbedrijf als het grootwinkelbedrijf zijn er
vertegenwoordigd. Kortom, een prima locatie voor de eerste pilot
met het nieuwe pinnen. De testperiode heeft antwoord gegeven
op vragen als: Wat komt er voor ondernemers bij kijken om klaar
te zijn voor het nieuwe pinnen? Welke invloed heeft het nieuwe
pinnen op werkprocessen aan de kassa? En hoe reageren klanten
op het nieuwe pinnen?
Het nieuwe pinnen betekent de nodige veranderingen in
de winkel of horecagelegenheid. Zo dient bijvoorbeeld uw
bankcontract en betaalautomaat voor het nieuwe pinnen
geschikt te zijn als u uw klanten ook na 1 januari 2012 nog
wilt laten pinnen. De ervaringen uit de pilot leren dat veel
ondernemers dit keurig geregeld hadden, maar andere
ondernemers bij aanvang van de pilot nog aan de slag moesten.
Heeft u uw zaken wat dit betreft al op orde?
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EMV is een internationale chipstandaard voor betalingen en
geldopnames met betaalpassen. EMV staat voor Europay,
MasterCard en VISA, de kaartmaatschappijen die deze
chipstandaard hebben ontwikkeld. EMV is een veilige
chiptechnologie die de magneetstrip vervangt. De chip maakt
het kopiëren van pasgegevens moeilijker en snijdt zo criminelen
de pas af bij skimming.

chiplezer van de betaalautomaat. Volgens de winkeliers op het

het verschil. Klanten die probleemloos met de chip betalen, zijn

en is een representatief en compact winkelcentrum. Zowel

EMV

Wat hebben Maestro en V PAY te maken met
het nieuwe pinnen?
Maestro en V PAY zijn de internationale merken voor pinnen.
Hiermee kunnen klanten in binnen- en buitenland met de chip
op de betaalpas betalen. Eén van beide merken staat op de pas
van uw klant en op de kassabon vermeld. De betaalpassen met

Belangrijke data

Maestro en V PAY staan helemaal los van de creditcardmerken

31 december 2010

MasterCard en VISA. Creditcards kunt u alleen accepteren als u

Einde Vroege Vogelkorting: Leveranciers van betaalautomaten

ook speciaal daarvoor een contract heeft afgesloten.

en resellers/wederverkopers hebben aangegeven dat zij
ondernemingen die in 2010 een vervangende terminal bestellen
een Vroege Vogelkorting geven. Vraag ernaar bij uw leverancier.

Einde PIN

30 juni 2011

Met het nieuwe pinnen nemen Maestro en V PAY de plek in van

Einde Sloopregeling Betaalautomaten: Ondernemers

PIN. Op 1 januari 2012 verdwijnt (het puur Nederlandse merk)

die hun betaalautomaat met een veiligheidscertificaat

PIN en gaan alle pinbetalingen via de chip op de betaalpas in

tot 2012 of 2013 versneld moeten afschrijven (check op

plaats van de magneetstrip. Zorg dus dat u klaar bent voor het

www.betaalterminal.nl), kunnen een beroep doen op de

nieuwe pinnen. Houd u rekening met een aantal weken door-

Sloopregeling Betaalautomaten. De compensatie varieert van

looptijd voor het afsluiten van uw bankcontract en de levering

50 tot 500 euro per betaalautomaat. Raadpleeg

van uw nieuwe betaalautomaat (indien u die nodig heeft). Kom

www.hetnieuwepinnen.nl voor de beschikbare regelingen.

op tijd in actie en maak gebruik van de Vroege Vogelkorting en

1 januari 2012

de Sloopregeling.

Einde van het merk PIN: Na 2011 gaan alle pinbetalingen

Plezierig om te weten: De meeste Nederlandse banken garanderen

via de chip in plaats van de magneetstrip op de betaalpas.

dat tot 2014 bij hen de tarieven voor debetkaartbetalingen

Maestro en V PAY nemen de plek in van PIN.

(= pinnen) niet stijgen.
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Het nieuwe pinnen
in the picture
Het nieuwe pinnen begint hier!
www.hetnieuwepinnen.nl

“kan ik hier pinnen?” Onbewust halen we de magneetstrip van onze betaalpas door de magneetstriplezer

Hang de poster, formaat A3, op deur of raam.
U laat uw klanten zien dat bij u met het nieuwe
pinnen betaald kan worden.

Het nieuwe pinnen betekent een verandering in de betaalhandeling van
uw klanten: doorhalen wordt insteken. In de info-waaier met key-cord
vinden uw medewerkers enkele veelgestelde vragen van klanten en de
antwoorden. Prettig om af en toe even te kunnen ‘spieken’.

van de betaalautomaat. Deze handeling is een ingesleten gewoonte. We betalen al jaren op deze manier.
Maar dat gaat veranderen. Straks betalen we allemaal met de chip.
Uit onderzoek blijkt dat caissières en baliemedewerkers klanten een beetje op weg moeten helpen om de
nieuwe manier van betalen goed te laten verlopen. Bereid uw medewerkers dus goed voor op vragen en de

hier
Insteekkaart_boven_HNP_70x110.pdf

28-05-2010

begeleiding van klanten. Maak hiervoor gebruik van de gratis voorlichtingsmaterialen.

13:57:08

pas laten zitten
tijdens betaling

pas laten zitten
tijdens betaling

pas laten zitten
tijdens betaling

teke
pas ins
hier uw

n

...en
hier

•
•
•
•
•
•

Nieuw = veiliger
Doorhalen wordt insteken
De pincode blijft hetzelfde
De chip doet het werk
Is geen Chipknip- of creditcardbetaling
1. Pas insteken en laten zitten,
2. Instructies volgen,
3. Betaling geslaagd, pas eruit

Het nieuwe pinnen gaat bij jou in de winkel beginnen.
Kijk voor meer informatie op www.hetnieuwepinnen.nl

Op www.hetnieuwepinnen.nl vindt u veel informatie
over het nieuwe pinnen. U kunt daar de beschikbare
communicatiematerialen downloaden. Vanaf oktober
2010 kunt u via de website gratis de materialen bestellen.
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hier

Een poster, formaat A2, is een handig geheugensteuntje
voor uw medewerkers. Hang het op een plek waar de poster
duidelijk zichtbaar is voor uw medewerkers.

Hoe veranderen we een ingesleten gewoonte? laat uw klanten zo
duidelijk mogelijk zien dat zij met het nieuwe pinnen kunnen
betalen. Maak hiervoor gebruik van het promotiemateriaal van het
nieuwe pinnen. Als de consument vaak genoeg met de chip betaalt,
slijt de nieuwe gewoonte vanzelf in.

September 2010

hier

pas insteken aan onderkant

Doorhalen wordt insteken, maar waar moet de klant de pas
precies insteken? Dat maakt u duidelijk door een sticker
en een kaartje. Er zijn kaartjes in verschillende varianten,
afhankelijk van uw betaalautomaat.

tamara en Erna (jamin): “klanten vinden het prettig als je uitlegt
waarom ze op een andere manier moeten gaan pinnen. Daarmee voorkom je onduidelijkheid en vertraging bij de kassa. En een bordje bij de
betaalautomaat is een prima ondersteuning.”

Het nieuwe
pinnen
begint hier!

Wat verandert er voor u als ondernemer en voor
uw klanten? En wat kost het nieuwe pinnen? In
het info-boekje vindt u de antwoorden op deze
en andere vragen. Op www.hetnieuwepinnen.nl
vindt u nog veel meer informatie.

kassamedewerkers kunnen de instructiekaart aan klanten
tonen. De kaart toont de stappen in het betaalproces.
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Nu overstappen op
breedbandpinnen
Het nieuwe pinnen
gaat beginnen
Sluit u aan met
breedband

Het nieuwe pinnen betekent meer dan alleen het aanpassen van uw
betaalautomaat en bankcontract. Het is verstandig om ook uw data- en
telecomverbinding onder de loep te (laten) nemen. Want pinnen via IP/
breedband zorgt voor vlotte en veilige transacties. Een breedbandverbinding

Brigitte Wagenmakers (juwelier Wagenmakers): "Ik heb hulp ingeroepen van een data en telecomexpert,
omdat ik merkte dat het nieuwe pinnen het ideale moment was om tegelijk andere toepassingen en verbindingen in de
winkel te verbeteren. Dat heeft me diverse voordelen opgeleverd. De transacties zijn sneller en de gesprekskosten zijn lager
omdat ik door de breedbandverbinding niet meer elke keer hoef in te bellen. Die voordelen laat ik als ondernemer natuurlijk
niet liggen. Ik adviseer collegaondernemers wel om niet klakkeloos pinnen, alarm en telefoon over te zetten naar één lijn.
Kijk niet alleen naar het financiële aspect, maar denk ook na over de gevolgen voor bijvoorbeeld je alarmsysteem en internet
bij een mogelijke storing. Laat je hierover goed adviseren.”

geeft u de zekerheid van een snelle verwerking van pintransacties. Daar komt
bij: het is vaak goedkoper. Er valt voor u dus nog meer te winnen met
het nieuwe pinnen.

in de betonvloer. Omdat Wagenmakers gebruik maakt van een
analoge lijn, kunnen klanten niet pinnen als er op kantoor een
fax binnen komt. Of er komen geen faxen binnen omdat er wordt
gepind. Een onhandige situatie. De betaalautomaat heeft al een
ethernetstekker, voor breedbandverbindingen, maar die is niet in
gebruik. Zonde, want nu kost iedere pinbetaling een telefoontik.

De aangewezen netwerkverbinding voor het nieuwe pinnen is

Praktijkcase:

een breedbandverbinding (internet over ADSL, kabel, glas). Dat is

juwelier Sietze Wagenmakers laat voordelen niet liggen

Het telecom-advies

sneller en vaak goedkoper. Gebruikt u nog een gewone telefoon-

Juwelier Wagenmakers is een bekende ondernemer in winkel-

Om het pinnen goedkoper en sneller te maken, is het advies aan

verbinding voor het pinverkeer (PSTN/analoog of ISDN-B), dan is

centrum Gelderlandplein. Sietze Wagenmakers is meer dan 50 jaar

Wagenmakers om een zakelijke internetverbinding te nemen

het advies om zo snel mogelijk over te stappen op breedband.

- sinds 1959 - als zelfstandig juwelier werkzaam. De leiding van dit

voor pinnen, bellen en internet. Voor Wagenmakers betekent dit:

Dan profiteert u direct van de voordelen.

familiebedrijf is nu in handen van Brigitte Wagenmakers. Het bedrijf

1 Een flinke kostenbesparing. Hoewel juwelier Wagenmakers

Tot op heden kon alleen over een speciaal voor pinnen gecer-

telt vier medewerkers: vader, dochter, zoon en een medewerker.

een nieuwe, kleine kostenpost krijgt voor een breedbandverbinding (in plaats van één van de twee analoge lijnen)

tificeerde breedbandverbinding worden gepind. Vanaf oktober
2010 worden pintransacties mogelijk via het ‘gewone’ internet.

De situatie

bespaart Wagenmakers in totaal een paar honderd euro per

Dit kan abonnementskosten schelen. Als u al over een gewone

Een kijkje in de meterkast leverde het volgende beeld op:

jaar. Inbellen per transactie hoeft niet meer.

internetverbinding beschikt kunt u deze voortaan zonder extra

• Twee analoge telefoonlijnen

2 Uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. Wagenmakers heeft

kosten gaan gebruiken voor pinverkeer. Welke vorm van breed-

1 Eén analoge lijn voor fax en PIN

er bewust voor gekozen om de analoge lijn voor bellen en alarm

bandverbinding (zakelijk internet, gecertificeerd of niet-gecer-

2 De andere lijn voor bellen en alarm. De twee telefoon-

aan te houden. Bellen zou door de komst van de breedband-

toestellen staan beide in het kantoor (atelierruimte)

verbinding nu ook via internet kunnen. Ook faxen en alarm/

tificeerd, of een eenvoudige consumentenlijn) voor u de juiste
keuze is, hangt af van uw bedrijf en uw wensen. Hoeveel service

• Nog geen internet in de winkel

video kan over internet. Daarbij kunnen de jaarlijkse besparingen
oplopen tot meer dan de helft van de huidige kosten.

wilt u hebben, hoe belangrijk is een snelle hulp bij storingen, en

3 Het nieuwe pinnen gaat sneller via breedband. Een test

dergelijke. Raadpleeg uw telecomleverancier of adviseur en vraag

De bekabeling van telefoon, fax, en alarm in de winkel is decennia

hem ook uw overige data- en telecommunicatie (bellen, faxen,

geleden aangebracht. Na een ware zoektocht tussen de meterkast,

maakte duidelijk dat dit via een inbellijn bij Wagenmakers

alarm) erbij te betrekken. Op www.hetnieuwepinnen.nl vindt u

zolder en vloer blijkt dat de telefoonkabel tussen de toonbank

bijna een halve minuut duurde en met breedband slechts

vanaf oktober uitgebreide informatie over breedbandpinnen.

(voor PIN) en het kantoor (voor fax) zonder mantelbuis is gestort

4 seconden.
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Aanpassing betaalautomaat:
kent u de kortingsregelingen?
Het aftellen is begonnen

Alle 250.000 betaalautomaten in winkels, horecagelegenheden,

De exacte inhoud van de regeling en de voorwaarden kunt u
vinden op www.hetnieuwepinnen.nl.

benzinepompen en andere locaties moeten op 1 januari 2012 geschikt zijn voor

Let op: De sloopregeling loopt tot en met 30 juni 2011 en wordt

het nieuwe pinnen. Steeds meer klanten willen bij u op de nieuwe manier

toegepast zolang het maximaal beschikbare budget toereikend is.
Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Op = op.

betalen. Denk aan uw omzet en zorg ervoor dat u technisch alles piekfijn op orde
heeft. Dat begint met uw betaalautomaat.

Maak - nu het nog kan - gebruik van de Vroege Vogelkorting en
Sloopregeling Betaalautomaten. Check de mogelijkheden op
www.hetnieuwepinnen.nl. Gewoon even doen, dan stelt u uw
Welke aanpassing is nodig om uw betaalautomaat geschikt te
maken? Dat hangt af van de aankoopdatum, het type en merk.
Miriam Osten van SBEB (Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen):

De sloopregeling heeft betrekking op de
volgende betaalautomaten:

klanten niet teleur en voorkomt u onduidelijkheid en vertraging
bij de kassa.

Leverancier

Betaalautomaatnaam

Categorie

CCV/Tokheim

BIM 2010

Onbemand

Het nieuwe pinnen in combinatie met
Chipknip

voor het nieuwe pinnen.”

Pay-o-maat 2000/IPT2010

Bemand

Acceptatie van Chipknip en het nieuwe pinnen op dezelfde

Vroege Vogelkorting

GSM Sapphire/UPT9870

Bemand

“Wie wacht, loopt korting en subsidie mis. Bovendien kunt u op
een wachtlijst voor een nieuwe betaalautomaat terecht komen.
Vervelend en onnodig. Onze boodschap is daarom: Nu aan de slag

Leveranciers van betaalautomaten en resellers/wederverkopers

ICP (Smart Concepts) Xplorer

geven ondernemingen die in 2010 een vervangende terminal
bestellen een Vroege Vogelkorting. Wilt u meer informatie over de
Vroege Vogelkorting, neem dan contact op met uw leverancier.
Let op: de Vroege Vogelkorting geldt nog maar tot het einde

Payzone

van dit jaar!

Sloopregeling betaalautomaten
Ondernemers die hun betaalautomaat met een veiligheids

Sepay (Pinlinq)

Bemand

Secura ITA

Bemand

ePoint 8200

Bemand

Elite 510 i.c.m. 6400 MHN

Bemand

Pinlinq Toonbank*

Bemand

Pinlinq Mobiel*

Bemand

certificaat tot 2012 of 2013 (zo’n 9% van alle terminals) versneld
moeten afschrijven, kunnen een beroep doen op de Sloopregeling
Betaalautomaten. De compensatie varieert van 50 tot 500 euro per
betaalautomaat.

September 2010
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* Aangezien deze terminaltypes geen eigendom zijn van toonbankondernemers, maar van
Sepay is met Sepay afgesproken dat zij zorgt voor tijdige vervanging van vermelde terminals.
De Sloopregeling is voor toonbankondernemers met dit terminaltype niet relevant.

betaalautomaat leidt er toe dat bij elke transactie met de chip
een keuze gemaakt moet worden tussen de twee op de chip
beschikbare betaalproducten. Doorgaans wordt deze keuze voorgelegd aan de kaarthouder. Dit vergt een extra handeling en leidt
mogelijk tot klantvragen. Het is daarom in veel gevallen aan te
raden om Chipknip van de automaat en uw bankcontract te laten
verwijderen.Wilt u Chipknip blijven accepteren, informeer dan bij
uw leverancier welke mogelijkheden hij u hiervoor kan bieden.

Peter Hoks (slagerij Arie van de Raa): “Wij bieden Chipknip en het nieuwe
pinnen niet gecombineerd aan op onze betaalautomaat. Het zorgt voor verwarring
bij het afrekenen. We hebben het Chipknip contract bij de bank stopgezet en
de betaalautomaatleverancier opdracht gegeven de Chipknip mogelijkheid van
de automaat te verwijderen. Zorg er wel voor dat eventueleChipknip transactie
opbrengsten eerst worden afgestort voordat de betaalautomaatleverancier de
Chipknip als applicatie van de betaalautomaat verwijdert.”
9

Pas uw bankcontract aan

Het nieuwe pinnen,
nieuwe klanten

Eén Europese betaalmarkt betekent dat alle kaarthouders in alle eurolanden met hetzelfde

Ook Nederland gaat mee in de overgang naar één Europese betaalmarkt. Dit betekent dat

gemak en onder dezelfde voorwaarden kunnen betalen met hun betaalpas. Daarom is

uw betaalautomaat en bankcontract vanaf 2012 alleen nog geschikt zijn voor betalingen

besloten in heel Europa over te gaan op internationale merken zoals Maestro en V PAY. Het

met de zogeheten EMV-chip op de Nederlandse betaalpas, die de betalingen met de

Nederlandse merk PIN verdwijnt op 1 januari 2012. U wilt uiteraard niet teveel betalen. Daarom

magneetstrip gaat vervangen.

moet u ervoor zorgen dat u een Maestro en V PAY contract heeft bij uw bank.

Bent u al voorbereid op het nieuwe pinnen?

ook geschikt zijn voor het lezen van de nieuwe EMV-passen.

Betaal niet teveel

tot 2014 dat de tarieven bij hen voor Maestro en V PAY betalingen

EMV is de internationale standaard voor elektronisch betalen.

Veel automaten zijn al aangepast, maar controleer op

Maestro en V PAY zijn internationale merken voor betaalpassen.

gelijk blijven aan de tarieven die u van PIN gewend bent. U kunt

Stap zo snel mogelijk over op deze nieuwe manier van pinnen,

www.betaalterminal.nl of dat ook voor u geldt. Het beste is om

PIN is het puur Nederlandse merk dat verdwijnt per 1 januari 2012.

dus de internationale merken accepteren tegen de prijs van een

zodat klanten veilig en vertrouwd bij u kunnen blijven afrekenen.

uw automaat nog in 2010 aan te laten passen of te vervangen,

Maestro en V PAY werden in Nederland tot nu toe met name aan-

pinbetaling.

Een snelle overstap is in ieders voordeel omdat dit het frauderen

maar uiterlijk medio 2011. Vanaf 1 januari 2012 is alleen het

met de magneetstrip - skimmen - terugdringt. Betaalpashouders

nieuwe pinnen nog mogelijk en verdwijnt het Nederlandse

kom in actie

zijn de laatste jaren regelmatig het slachtoffer geworden van

merk PIN.

Het is noodzakelijk dat u als ondernemer tijdig over het juiste

skimmen. Criminelen manipuleren een betaalautomaat, kopiëren

contract beschikt. Als u niet op tijd uw betaalautomaat en bank-

magneetstrippen van de passen van klanten en bemachtigen de

Extra aandacht voor uw klanten

contract heeft aangepast, kunnen uw klanten vanaf 1 januari 2012

pincode. Als deze fraude in uw onderneming plaatsvindt, kan dit

De veranderingen in de dagelijkse praktijk zijn beperkt, maar het

niet meer met hun betaalpas bij u pinnen.

het vertrouwen van uw klanten negatief beïnvloeden.

is wel belangrijk om medewerkers duidelijk te vertellen hoe zij

geboden door creditcardverwerkers. Voor de omschakeling naar
het nieuwe pinnen garanderen de meeste Nederlandse banken

klanten kunnen helpen. Bij het nieuwe pinnen moet de betaalpas

In de meeste gevallen zal uw eigen bank contact met u opnemen
over uw bankcontract. Neem alle informatie die u van uw bank

Omzetverhogend

worden ingestoken in de chiplezer en halen we niet langer de

ontvangt goed door. U kunt natuurlijk ook zelf advies vragen bij

Het nieuwe pinnen helpt niet alleen bij het terugdringen

magneetstrip van onze betaalpas door de magneetstriplezer

uw bank of accountmanager.

van fraude door het skimmen van betaalpassen met een

van de betaalautomaat. De pas blijft tot aan het einde van de

magneetstrip. Het kan ook omzetverhogend werken. In

transactie in de automaat zitten. Momenteel heeft al 90% van

veel andere Europese landen geldt al de EMV-standaard. De

de Nederlandse consumenten een betaalpas met een EMV-chip.

buitenlandse klanten met Maestro of V PAY op hun betaalpas

Eind 2010 zal dat vrijwel 100% zijn.

kunnen straks bij u gewoon met het nieuwe pinnen betalen.

Consumenten met een pas die nog niet geschikt is voor het

Controleer of het juiste bankcontract actief is
Niels Rogge (Rogge modehuis): "Accepteert u al Maestro, check
dan op de bon van een Maestro transactie het getal dat achter ‘Winkel’
staat. Zijn dit maximaal zeven cijfers, dan is uw bankcontract voor het
nieuwe pinnen op uw betaalautomaat geactiveerd en betaalt u voor
deze transactie hetzelfde bedrag als u voor een pinbetaling betaalt.
Wanneer er meer cijfers worden getoond, heeft u een contract bij een
creditcardverwerker. In dat geval adviseer ik u na te gaan hoeveel u bij
deze aanbieder betaalt (wellicht bent u duurder uit doordat er meestal een
percentage van de omzet wordt berekend). Sluit in zo’n geval een contract
met uw bank af voor Maestro en V PAY en laat het contract opvoeren op uw
betaalautomaat."
September 2010
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nieuwe pinnen kunnen, tot hun pas vervangen wordt, in 2010 en

Uiterste invoerdatum

2011 gewoon blijven betalen met de magneetstrip. Ook wanneer

Door uw bankcontract om te zetten naar een contract voor

u het nieuwe pinnen gaat accepteren kan dus iedereen gewoon

pinnen met internationale merken (Maestro en V PAY) zet u de

bij u betalen met zijn betaalpas.

eerste stap naar het nieuwe pinnen. Toonbankinstellingen en de

Kijk op www.hetnieuwepinnen.nl voor meer informatie over

meeste Nederlandse banken hebben afgesproken dat de tarieven

de vervolgstappen die u kunt zetten om de overgang naar het

voor het nieuwe pinnen tot 2014 gelijk blijven aan uw huidige

nieuwe pinnen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

tarief voor pinbetalingen. Natuurlijk moet uw betaalautomaat
11

