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Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

Contactloos betalen:
zin en onzin

Geld terug?
Retourpinnen!
Iedereen wil
kunnen pinnen

COLOFON
Aan de samenstelling van deze uitgave wordt
de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin
kunnen bijvoorbeeld tijdsgebonden gegevens

LIJN

gewijzigd zijn na het drukken van deze uitgave.
De Betaalvereniging is daarom niet aansprakelijk
voor eventuele onjuistheden. Druk- en zetfouten
voorbehouden. De Betaalvereniging verzorgt
de Betaalwijzer op verzoek van banken en

Pinnen zit duidelijk in de lift. Ruim de helft van de
betalingen aan de kassa is inmiddels een pinbetaling.
Vooral het aantal pinbetalingen tot 10 euro neemt
gestaag toe, met name door de sterke groei van
contactloos betalen. Maar er is zeker nog ruimte voor
verbetering. Daarom zenden we de tv-commercial over
contactloos betalen weer regelmatig uit. De commercial
laat zien hoe makkelijk en snel contactloos betalen
is. En hoe blij mensen daarvan worden. Wie eenmaal
contactloos betaald heeft, wil niet anders meer. Daar
zijn we van overtuigd!

Het hele jaar door brengen we
met Pinnen, ja graag het pinnen
onder de aandacht. Nieuwsgierig?
Houd www.pin.nl in de gaten.
Via deze website kunt u ook gratis
promotiemateriaal bestellen.
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toonbankinstellingen. Deze Betaalwijzer is
tot stand gekomen in samenwerking met de
Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. De
Betaalwijzer is een informatieve uitgave van de
Betaalvereniging, (020) 305 19 87.

ISSN 1570-9558

CONTACTLOOS BETALEN:
Contactloos betalen is redelijk
nieuw en nog niet iedereen
weet van de hoed en de rand.
Er circuleren ook nogal wat
misvattingen en verhalen.
Hoe zit het echt?

ZIN EN
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1

Hebt u een betaalautomaat die

dan kunnen uw klanten zowel met hun pas
moet daarvoor wél geschikt zijn en de klant

Ik kan niet
contactloos betalen
met mijn pas, want
ik heb het
niet aangezet.

3

geschikt is voor contactloos betalen,

als met hun telefoon betalen. Die telefoon

2

Bij mij in de zaak
kunnen klanten niet
met een
telefoon betalen.

4

Contactloos betalen
is niet veilig.

Je kunt maar een
paar keer per dag
contactloos betalen.

moet op die telefoon de betaal-app van zijn
bank gedownload hebben.

2

Het gros van de betaalpassen is
inmiddels vervangen door contactloze

passen. Een contactloze pas is te herkennen
aan het contactloos betalen-teken
op de voor- of achterzijde van de betaalpas.
Wie over een contactloze pas beschikt,
kan contactloos betalen. De contactloos
betalen functie staat namelijk standaard
‘aan’ op deze passen. Mensen weten dat
echter niet altijd. Ze hebben hun nieuwe

Als ik mijn pas verlies,
kunnen ze mijn rekening
plunderen.

5
4

Ik schiet er
niks mee op.

6

Iemand kan zo vaak contactloos

ingevoerd worden. Misbruik na verlies of

betalen als hij wil. Wel zijn er limieten

diefstal wordt vergoed door de bank*. Dat

pas na ontvangst eenvoudigweg in gebruik

ingesteld om het veilig te houden. Boven

zien we nog niet gebeuren als een klant zijn

genomen als gewone betaalpas.

de 25 euro moet de pincode altijd worden

portemonnee met contanten verliest!

3

ingevoerd en na 50 euro aan kleine

Een contactloze betaling is net zo

aaneengesloten contactloze betalingen

veilig als een ‘gewone’ pinbetaling

zonder pincode moeten de pas en pincode

6

Contactloos betalen is vooral heel snel.
Dat is fijn voor de kassamedewerker,

en wordt op dezelfde veilige manier

ingevoerd worden. Er is dus geen limiet per

de klant én de klant achter hem. Vindt een

verwerkt. Er kunnen niet zo maar ongewild

dag, er zijn limieten voor bedragen.

klant die snelheid niet zo belangrijk, dan

of ongemerkt betalingen worden gedaan.
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is gemak misschien wel doorslaggevend.

Je moet net zo zorgvuldig omgaan met

Het niet hoeven insteken van de pas en

je pas als met je portemonnee. Als een

invoeren van de pincode, het zijn toch weer

nog nooit voorgekomen. De potentiële buit

klant zijn betaalpas toch verliest en iemand

een paar handelingen die je kunt overslaan.

is bovendien klein door de limieten en de

anders gaat er mee aan de haal, dan verliest

Bovendien kan de pas niet meer vergeten

pakkans is groot. En mocht er sprake zijn van

hij maximaal 50 euro. Dat is de limiet voor

worden!

misbruik dan vergoedt de bank de schade*.

kleine contactloze betalingen die aaneen-

Op internet zijn wel filmpjes te vinden die
dat suggereren. In Nederland is het echter

* Check de voorwaarden bij de bank

gesloten zonder pincode kunnen worden

Meer informatie over contactloos betalen:

gedaan. Daarna moeten de pas en pincode

www.pin.nl/ondernemer/contactloos-betalen
3

GEWOON
Contactloos betalen heeft in 2016 een
enorme vlucht genomen. Steeds meer
mensen zijn ‘om’. Vooralsnog wordt
er vooral contactloos betaald met
betaalpassen, maar de komende jaren zal
mobiel contactloos betalen ook steeds
gebruikelijker worden. We vroegen
twee gebruikers van deze verschillende
manieren van contactloos betalen naar
hun ervaringen.

Altijd bij me
“Als ik aan de kassa betaal heb ik mijn dochter van twee
jaar op de arm, mijn boodschappentas in mijn ene hand
en mijn mobiel in de andere. Mijn pas vergeet ik wel eens,
maar zonder mobiel ga ik de deur niet uit. Het liefst zou ik
mij omdraaien en vanuit mijn kontzak betalen”,
grapt Jordy Walschots.
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Echt een gewoonte
“Lekker snel!”, zegt Renske Fonville over
contactloos betalen. “Bij kleine bedragen
is het al echt een gewoonte geworden. Bij
grotere aankopen doe ik het ook steeds
vaker. Gewoon handig.”

Wist u dat...
uw betaalautomaat op
1 januari 2020 geschikt
MOET zijn voor contactloos
betalen? Vervang tijdig uw
betaalautomaat. Kijk op
Checkout.nl voor het
volledige aanbod.
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GELD TERUG?
Geld terug, maar dan handig en veilig. Dat is
Retourpinnen. Feitelijk is het een omgekeerde
pintransactie. Via Retourpinnen geeft u als
ondernemer dus elektronisch geld terug aan uw
klant. Het enige wat de klant hoeft te doen is
een betaalpas in de automaat steken en op OK
drukken. Het geld staat de eerstvolgende werkdag
op zijn of haar betaalrekening.

Klanten zijn positief over
de mogelijkheid van
Retourpinnen. 60 procent
vindt het veilig, handig en
is blij met minder contant
geld op zak.

Met een campagne zetten we in op hogere bekendheid van
Retourpinnen en hoe het werkt. Als steun in de rug als u
Retourpinnen al aanbiedt, zodat u niet steeds alles aan de kassa uit
hoeft te leggen. Het is ook mogelijk dat klanten er zelf om vragen.
De campagne bestaat uit radiocommercials, een online campagne

Ook Retourpinnen?

en artikelen voor vakbladen.

- Uw betaalautomaat moet geschikt zijn voor Retourpinnen.

Meer informatie over Retourpinnen:

- Sluit een retourpincontract af bij uw bank of bij het bedrijf

Check dit op Checkout.nl.
www.pin.nl/ondernemer/retourpinnen.

dat uw pintransacties afhandelt. U legt daarbij ook vast wat
de limieten per keer en per dag zijn.
- Zorg dat alleen geautoriseerde medewerkers

Er zijn inmiddels 3 miljoen
retourpintransacties gedaan.

retourpintransacties kunnen doen.
- Instrueer uw personeel. U kunt daarbij gebruik maken van

Daarmee is er 130 miljoen euro

de animatie op www.pin.nl/ondernemer/retourpinnen,

op betaalrekeningen gestort, in

waarin Retourpinnen op een duidelijke manier wordt

plaats van dat het als contant

uitgelegd.

geld in omloop kwam.

- Bestel via www.pin.nl/webshop promotiemateriaal om te
laten zien dat Retourpinnen in uw zaak mogelijk is.
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Als ik iets kom terugbrengen, is het fijn als het zonder
gedoe gaat. Retourpinnen is dan echt ideaal, want het
bedrag wordt gewoon op mijn rekening teruggestort. Zo
gepiept, gemak dient de mens”, zegt Ellen van de Akker.

Tijn Rams biedt al enige tijd Retourpinnen aan in zijn spellenwinkel aan de Oudegracht in Utrecht: “Je moet het rondmaken
met je bank en je betaalautomaat moet geschikt zijn, maar als
dat geregeld is, is het echt een uitkomst. Veel van onze klanten
hebben niet veel op met contant geld. Als ze een spel komen
terugbrengen, is het bedrag terugpinnen veruit de beste optie.
Als de klant eerder met pin heeft betaald, is het eigenlijk ook
heel logisch. En ik hoef minder cash in de kassalade aan te
houden. Dat is wel zo veilig.”

Goed om te weten
- Retourpinnen kan alleen als de aankoop of borg
ook elektronisch betaald is.
- Retourpinnen kan met alle bankpassen.
- Retourpinnen kan ook als de oorspronkelijke
betaling met een andere pas gedaan is.
- Bij Retourpinnen hoeft de klant geen pincode
in te voeren.
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IDEAL QR ALS EXTRA
Iedereen die online een aankoop doet, heeft waarschijnlijk wel eens met iDEAL betaald. Tot voor kort
was een iDEAL-betaling alleen voor webaankopen en
andere online toepassingen mogelijk. Daar komt nu
verandering in met iDEAL QR.
Wat is iDEAL QR?
Betaalvereniging Nederland heeft een iDEAL-app ontwikkeld.
Hiermee kan een mobiele iDEAL-betaling vanaf een scherm of
drukwerk worden opgestart. De veilige iDEAL-app (gratis te
downloaden in de App Store van Apple of de Google Play Store)
voor smartphones of tablets scant de iDEAL QR-code, herkenbaar
aan het iDEAL-logo in het midden. Vervolgens wordt er een iDEALbetaling gestart. Uw klant moet natuurlijk dan wel de mobiel
bankieren app op de telefoon hebben staan.

Ingebouwd in de mobiel bankieren app
Handig voor u?

Na een aantal succesvolle pilots in 2016, wordt iDEAL QR

iDEAL QR is vooral handig in een situatie waarbij een (extra)

doorontwikkeld. Banken gaan ervoor zorgen dat iDEAL QR in hun

betaalautomaat niet voorhanden is. Denk aan een tijdelijke

mobiel bankieren app wordt ingebouwd. Ongeveer 8 miljoen

buitenbar, een groot terras, een bezorgsituatie en een proeverij

klanten hebben zo’n mobiel bankieren app op hun telefoon, dus

met verkoop aan huis bijvoorbeeld. Heeft u piekmomenten

op termijn is de speciale iDEAL-app niet meer nodig. Uw klanten

bij het afrekenen, dan kunt u met iDEAL QR de rijen voor uw

scannen dan vanuit hun mobiel bankieren app eenvoudig de

betaalautomaat verkorten.

QR-code en betalen direct.

Omdat klanten na het scannen met de iDEAL-app eenvoudig via

Probeer het zelf!

hun mobiel bankieren app en met hun mobiele pincode de betaling

Scan de QR-code met de iDEAL-app en

kunnen doen, hebben zij geen contant geld of pinpas nodig. U

doe een testbetaling van € 0,01.

kunt de iDEAL QR-code aan uw klanten aanbieden op drukwerk

U ervaart direct hoe snel en makkelijk

en op een beeldscherm. Bijvoorbeeld door een QR-code op een

het werkt!

restaurantrekening, kassabon of poster te printen. Of door de
QR-code te laten zien op een display in uw winkel, zoals op een
bestelzuil of via de winkelruit. Binnen en buiten, of u nu open bent

Starten met iDEAL QR

of dicht.

Om uw klanten met iDEAL QR te laten betalen, heeft u een iDEALcontract nodig. Voor meer informatie over het aanbieden van
iDEAL-betalingen via de iDEAL QR-code neemt u contact op met de
Betaalvereniging via ideal@betaalvereniging.nl.
|
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“Wij houden
van snel.”
Checkout.nl:
De onafhankelijke adviseur voor de zakelijke markt

Als u toe bent aan een nieuwe betaalautomaat of kassasysteem, wilt u direct
de juiste keuze maken. Maar waar moet u op letten? Op Checkout.nl kunt u
vergelijken hoe betrouwbaar, handig en veilig elk betaal- of kassasysteem is.
En wat het kost natuurlijk. Checkout.nl geeft objectieve informatie en advies
over alle betaal- en kassasystemen. Check het uit!

www.checkout.nl

Aantal afrekensystemen met een kassakeurmerk:

2 4

GA SLIMMER OM MET
Pinnen krijgt steeds meer de overhand. Toch
heeft u als ondernemer nog steeds te maken met
contant geld. Dat brengt risico’s en kosten met
zich mee.

en diensten ontwikkeld, juist voor kleinere en middelgrote
ondernemers. Zoals slimme kluizen in combinatie met
waardetransport. Zo’n kluis telt, controleert op echtheid, bewaart
het geld en zorgt ervoor dat het geld net als bij pin dagelijks wordt
bijgeschreven. Is de kluis bijna vol, dan komt de waardetransporteur

Kiest u er (net als veel andere kleine en middelgrote mkb-onder-

het geld ophalen.

nemers) bijvoorbeeld nog steeds voor om zelf uw contante geld af
te storten? Door een keer per week of vaker met uw weekomzet op

Ga naar www.pinnenzakelijk.nl/contant voor meer informatie en

pad te gaan? Een onprettig en vooral onveilig ritje.

aanbieders. U vindt hier ook andere tips om slimmer om te gaan
met contant geld (afromen, stimuleren van pinnen).

Denkt u dat professioneel waardetransport duur is? Dat is maar
betrekkelijk. Waardetransporteurs hebben nieuwe producten

|
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SHOW
Als u (contactloos) pinnen actief promoot, betalen
klanten minder contant. Nu hoeft u natuurlijk
niet zo groots uit te pakken als op deze foto, maar
zorg er in ieder geval voor dat rondom de kassa
goed zichtbaar is dat u graag heeft dat uw klanten
pinnen. Via www.pin.nl/webshop kunt u gratis
kant-en-klaar promotiemateriaal bestellen.

Contactloos? Ja, héél graag!
Er is de laatste maanden door een grote supermarktketen landelijk
proefgedraaid met promotiemateriaal dat
contactloos betalen verder stimuleert. Met
een kaartje (de ‘pinserter’ noemen we ‘m) in
de kaartlezer wordt de klant actief aangezet
contactloos te betalen. Uiteindelijk is
het natuurlijk altijd de klant die
bepaalt hoe hij betaalt. Voor wie
niet contactloos wil betalen
kan de kassamedewerker
eenvoudig de pinserter
uit de kaartlezer
halen. Waar het
materiaal getest is, is
contactloos betalen
enorm toegenomen. Later
dit jaar is de pinserter voor iedereen
te bestellen via de webshop.
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CHECK, CHECK,
CHECK
Internetbankieren, mobiel bankieren, betalen met
een pas of mobiele telefoon bij betaalautomaten, geld
opnemen bij de geldautomaat. Allemaal varianten
van elektronisch betalingsverkeer waarbij veiligheid
van het grootste belang is. Veilig bankieren. Banken
hebben hierin een belangrijke taak, maar u en uw
klanten ook. Dit zijn de veiligheidsregels.
Veiligheidsregels voor klanten
- Houd de pincode geheim en scherm het intoetsen van de pincode
af met de andere hand.
- Laat de betaalpas niet door een ander gebruiken.
- Controleer regelmatig het rekeningoverzicht.
- Meld incidenten direct aan de bank en volg de aanwijzingen van
de bank op.
Banken vragen klanten nooit hun betaalpas op te sturen of hun
pincode door te geven! Verdachte situaties? Hang op, klik weg,
bel uw bank!

Veilig pinnen bij u in de zaak
- Stel de betaalautomaat zo op dat klanten hun pincode goed af
kunnen schermen.
- Zorg dat het intoetsen van de pincode niet zichtbaar is vanaf een
verhoging, via spiegels, camera’s of op een andere manier.
- Wees alert op mensen met veel of vreemde passen. En mensen
die proberen mee te kijken als uw klanten hun pincode invoeren.
Vermoedt u fraude? Schakel direct de politie in.
Meer informatie: www.veiligbankieren.nl
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IEDEREEN
Dennis Dondergoor werkt bij de Oogvereniging en is de man achter
Pay-Able, een Europees platform dat zich inzet voor drempelvrij

PINNEN

betalen bij een betaalautomaat voor iedereen, met name voor
ouderen en mensen met een beperking. Hij is zelf slechtziend,
pint overal waar dat kan en knoopt geregeld een praatje aan met
kassamedewerkers over pinnen en hoe dat werkt met oudere
klanten en klanten met een beperking.

Waar lopen oudere mensen en mensen met een
beperking tegenaan?

in een rolstoel bij de betaalautomaat? Is de verlichting goed?

Wat vooral lastig is, is de verscheidenheid aan betaalautomaten.

scherm slechter leesbaar wordt? Zijn de piepjes goed te horen?

Weerkaatst het licht niet op de automaat, zodat de tekst op het

Dan moet je de pas weer boven insteken, dan weer aan de voorkant
Ook de ‘stop’-knop zit niet bij alle automaten op dezelfde plaats,

Maken nieuwe ontwikkelingen als contactloos betalen
en mobiel contactloos het makkelijker?

geluidjes zijn niet altijd duidelijk afgesteld en schermen zijn niet

Absoluut. Steeds meer mensen kunnen op steeds meer plekken

goed leesbaar door slecht contrast.

contactloos betalen met hun pas. Dat is vooral voor kleine

of aan de zijkant of de bovenkant voor een contactloze betaling.

bedragen ideaal. Maar ik kijk vooral uit naar mobiel contactloos

Dat klinkt alsof vooral leveranciers aan de bak moeten.

betalen. Als straks meer mensen dat kunnen… Telefoons hebben

Dat klopt. Daar zijn we als Pay-Able dan ook regelmatig mee in

standaard al veel functionaliteiten die mensen met een beperking

gesprek. Leveranciers moeten vooral kritisch kijken naar nieuwe

kunnen helpen. Een mooi voorbeeld is dat van een lid van de

ontwikkelingen en ons betrekken. Iets nieuws is niet altijd een

Oogvereniging, die als een van de eersten in Nederland gebruik

verbetering. De touchscreen betaalautomaten die momenteel

mocht maken van mobiel contactloos betalen. Via het oortje van

ontwikkeld worden zien er bijvoorbeeld flitsend uit, maar zijn niet te

zijn telefoon hoort hij direct welk bedrag hij betaald heeft. Hij

‘voelen’ voor blinden en slechtzienden. Nu nog niet in ieder geval.

vertelde me dat hij daardoor voor het eerst in zijn leven zeker wist

Wij zien het liefst dat knoppen tastbaar zijn, op een vaste plek.

hoeveel hij zojuist had gepind. Die man was daar zó blij mee.
We verwachten dat er in de toekomst voor veel meer mensen

Kunnen ondernemers ook iets doen om het pinnen
makkelijker te maken voor deze groep mensen?

deuren opengaan.

Jazeker. Als je ziet dat mensen moeite hebben met pinnen, bied dan
je hulp aan. Mensen durven daar niet altijd zelf om te vragen. Kijk
eens kritisch naar je kassa-omgeving. Vraag eventueel een oudere
klant of klant met een beperking mee te kijken. Kan ook iemand
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Het aantal pinbetalingen is in 2016

mag u vanaf 2018 als ondernemer

weer met ruim 10% gegroeid, naar

geen toeslag meer rekenen voor een

3,57 miljard. Inmiddels is ruim de

pinbetaling. Een jaar of tien geleden

helft van de betalingen aan de kassa

Pinnen voor kleine

deed een kwart van de ondernemers

een pinbetaling.

bedragen groeit nog steeds

dat nog, tegenwoordig nog maar

bovengemiddeld, mede

een beperkt aantal.

dankzij contactloos betalen.
Meer dan vier op de tien
betalingen zijn nu betalingen
onder de tien euro.

Onder de 10 euro rekenen
wij 25 cent voor pinnen

TOT 6,35 EUR
UW KAART AUB

In 2016 zijn er geen grote
landelijke storingen bij het
pinnen geweest. Toch doe je er
als ondernemer goed aan om
maatregelen te nemen tegen
een eventuele storing.
Ga voor meer informatie naar
www.checkout.nl/storingen.
Nu heeft u waarschijnlijk nog maar
weinig klanten die contactloos betalen met hun telefoon. Maar steeds

De banken werken aan een

meer banken bieden inmiddels apps

nieuwe infrastructuur voor

voor mobiel contactloos betalen en

betalingen: Instant Payments.

steeds meer telefoons zijn er geschikt

Hiermee wordt een overboeking

voor. U gaat het dus steeds vaker zien.

onmiddellijk bijgeschreven. De
ontvanger heeft het geld dan
binnen enkele seconden binnen.

Inmiddels zijn ruim 19

Dit gaat 24 uur per dag werken,

miljoen betaalpassen en

7 dagen per week. Ook in het

smartphones geschikt voor

weekend en op feestdagen. De

contactloos betalen.

drie grootbanken (ABN AMRO,
ING en Rabobank) boeken, in
aanloop naar Instant Payments,
de pinbetalingen sinds 2016 al
dagelijks bij.
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