
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Mijn klanten kunnen al met creditkaarten betalen: 
Dan kunnen uw klanten ook met de nieuwe betaalkaarten van Debit Mastercard en Visa Debit betalen. Mogelijk bent u voordeliger 
uit als er in de transactiekosten onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten kaarten. Dit kunt u opnemen met uw 
betaaldienstverlener. Mogelijk komt uw betaaldienstverlener zelf met een voorstel.  
 

 Mijn klanten kunnen niet met creditkaarten betalen: 
Dan moet u uw contract voor pinbetalingen uitbreiden of aanvullen voor de nieuwe betaalkaarten van Visa Debit en Debit 
Mastercard. Enerzijds om buitenlandse klanten de mogelijkheid te blijven geven om bij u in de winkel te pinnen. Daarnaast starten 
ook enkele Nederlandse banken in de tweede helft van 2022 met het uitgeven van betaalkaarten met die merken. Vanaf half 2023 
mogen in Nederland de veelgebruikte debitkaarten van Maestro niet meer uitgegeven worden. In plaats daarvan komen de nieuwe 
(Debit)betaalkaarten. Daarom moet u de acceptatie van Debit Mastercard en Visa Debit uiterlijk in 2022 regelen. Uw 
betaaldienstverlener komt voor de zomer 2022 met voorstellen. 
 

 Ik wil dat mijn klanten met Maestro en V PAY kunnen blijven betalen: 
Dat kan. Bij alle contracten die u voor de nieuwe betaalkaarten van Visa Debit en Debit Mastercard kunt afsluiten, zijn Maestro en 
V PAY automatisch inbegrepen. 
 

 Ik wil niet meer betalen dan ik nu betaal voor Maestro en V PAY: 
Iedere aanbieder bepaalt zijn eigen tarieven. Kijk en vergelijk. Vraag aan uw betaaldienstverlener hoe u slim en voordelig alle 
kaartsoorten kunt accepteren, wel of niet met verschillende transactiekosten per kaartsoort. 
 

 Ik wil niet dat mijn klanten met een creditkaart kunnen betalen: 
U bepaalt zelf of u naast de nieuwe kaarten van Visa Debit en Debit Mastercard ook creditkaarten wilt accepteren. Acceptatie van 
alle kaartsoorten kan gunstig voor u zijn. U hoeft klanten die met een creditkaart willen betalen dan niet weg te sturen. U betaalt 
alleen transactiekosten als deze kaartsoorten ook echt wordt gebruikt en anders niet. Vraag aan uw betaaldienstverlener hoe u slim 
en voordelig alle kaartsoorten kunt accepteren, wel of niet met verschillende transactiekosten per kaartsoort. 
 

 Ik wil geen nieuwe betaalautomaat aanschaffen voor VISA Debit en Debit Mastercard:  
In ongeveer 90% van de gevallen is dat ook niet nodig. Aanpassingen die nodig zijn voor acceptatie van VISA Debit en Debit 
Mastercard als uitbreiding op Maestro en V PAY kunnen door de leverancier softwarematig aangebracht worden. De software op 
de betaalautomaat wordt dan bijgewerkt. Uw leverancier zal u daarover mogelijk nader informeren. Over het algemeen hoeft u niets 
te doen. 
 

 Ik heb een verouderde betaalautomaat: 
Ongeveer 10% van alle betaalautomaten in Nederland is dusdanig verouderd dat die niet meer geschikt is voor nieuwe 
ontwikkelingen. In dat geval zal uw automaatleverancier u een nieuw aanbod doen. U bepaalt zelf of u dat aanbod in gaat. Kijk en 
vergelijk. Op www.Checkout.nl vindt u informatie over geschikte betaalautomaten en leveranciers. 
 

 Ik twijfel of mijn betaalautomaat vervangen moet worden: 
Als u het niet helemaal zeker weet, vraag dat dan na bij uw betaalautomaatleverancier, kijk op de website van Betaalvereniging 
Nederland of uw automaat geregistreerd staat of vindt een nieuwe automaat op www.Checkout.nl.  
 

 Mijn betaaldienstverlener biedt niet wat ik wil: 
De keuze is aan u. Kijk bijvoorbeeld op www.Checkout.nl voor veel verschillende automaten en vergelijk tussen aanbieders voor 
de verwerking van kaartbetalingen. 
 

 Ik wil mijn klanten goed laten zien met welke betaalkaarten ze bij mij kunnen betalen: 
Via www.pin.nl/promotiemateriaal kunt u vanaf het voorjaar 2022 promotiemateriaal bestellen om aan uw klanten te laten zien dat 
ze bij u ook met de nieuwe betaalkaarten van Debit Mastercard en Visa Debit kunnen betalen.  
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