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Toelichting: 

Dit document ondersteunt winkeliers en hun (kassa-)leveranciers bij de correcte implementatie van 

Retourpinnen in situaties waar de betaalautomaat en de kassa geïntegreerd of gekoppeld zijn. De 

aansturing van de betaalautomaat voor het initiëren van de Retourpin transactie verloopt dan via de 

kassa. De kassabon en (retour-)pintransactiebon zijn in dat geval geïntegreerd. 

 

U wilt een bedrag teruggeven 

Vertrekpunt voor dit diagram. Verandert niet door het toevoegen van Retourpinnen als uitbetaalwijze 

 

Winkelbeleid: kan/moet Retourpinnen worden aangeboden? 

Hier geldt eigen beleid en eigen procedure van de winkelier. De wijze van terugbetalen kan als keuze 

aan de klant worden voorgelegd. Een andere aanpak is bijvoorbeeld dat in de verkoopvoorwaarden 

is bepaald dat de betaalwijze de wijze van terugbetaling bepaalt. 

 

Check dat originele betaling(en) met kaart (debit/credit) zijn voldaan* 

Volgens de contractvoorwaarden van Retourpinnen zijn alleen oorspronkelijke kaartbetalingen 

toegelaten voor Retourpinnen. Retourpinnen is niet toegestaan wanneer contant, met een voucher, 

cadeaubon, cadeaukaart, iDEAL, tegoedbonnen, etc. is betaald. De check kan op verschillende 

manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat de kassamedewerker op de oorspronkelijke bon van 

aankoop de betaalwijze controleert. De kassa kan dit met een werkinstructie op het scherm 

ondersteunen. 

 

Check retourbedrag tegen maximumbedrag Retourpinnen (uit bankcontract) 

In de Retourpinnen overeenkomst met de bank is een maximum transactiebedrag voor Retourpinnen 

afgesproken. Bedragen groter dan het maximum afgesproken bedrag zullen worden afgewezen door 

de betaalautomaat. 

 

Is voldaan aan alle vereisten voor Retourpinnen? 

Retourpinnen kan worden aangeboden als aan elk van de drie hierboven genoemde criteria is 

voldaan. 

 

Doorloop procedure toegangsbeveiliging Retourpinnen op kassa* 

De toegang tot de Retourpinnen functie op de kassa dient voorzien te zijn van een 

toegangsbeveiliging. Deze beveiliging moet bij elke retourpintransactie doorlopen worden en mag 

niet uitgeschakeld of omzeild worden. De toegangsbeveiliging kan bijvoorbeeld een wachtwoord, 

pasje of sleutel zijn. 

 

Stuur betaalautomaat aan voor Retourpinnen transactie 

Raadpleeg hiervoor de documentatie van de betaalautomaatleverancier. De retourfunctie wordt in 

technische documentatie aangeduid als “refund”. 
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Print (transactie-) bon met tekst 

De Betaalvereniging adviseert een tekst met de volgende strekking op te nemen: “Retourpinnen – uw 

retourbedrag staat de volgende werkdag op uw rekening” 

 

Kassamedewerker zet handtekening op klantbon* 

De transactiebon van een geslaagde Retourpintransactie bevat ruimte voor een handtekening. Deze 

wordt door de kassamedewerker gezet op de bon van de klant/ontvanger, ter bekrachtiging van de 

retourbetaling. De kassa kan dit met een werkinstructie op het scherm ondersteunen. 

De getekende bon is bewijs voor de klant, in afwachting van de terugbetaling die de volgende 

werkdag plaatsvindt.  

 

Betaal anders 

Indien de Retourpin transactie niet succesvol is kan de winkelier een andere wijze van terugbetaling 

aan de klant voorstellen. 

 

* De gemarkeerde processtappen zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Retourpin overeenkomst 

tussen winkelier en bank. De processtap toegangsbeveiliging dient geïmplementeerd te zijn in de 

omgeving waar de Retourpinnen transactie wordt opgestart (de kassa). Het is niet toegestaan deze 

stap te deactiveren of te omzeilen. De andere processtappen zijn handmatig of kunnen handmatig 

zijn. De kassa kan hier het werkproces van de kassamedewerker ondersteunen door aan te geven 

welke handeling moet worden uitgevoerd. 


