Mogelijke voor betalingsverkeer tijdens evenementen
Welke mogelijkheden zijn er
• Contante betalingen
• Betalingen via pin
• Betalingen via een QR-code
• Betalingen via iDeal
Betalingen via pin
Bij de Rabobank kun je een pinapparaat kopen of huren, maar er zijn ook andere leveranciers
waar je, vaak tegen een lagere prijs, een pinapparaat kunt kopen. Welke mogelijkheden zijn er:
Pinapparaat
Zettle pinapparaat

Prijs
Normale
prijs: €79,
tijdelijk voor
€15.

Transactietoeslag
Geen maandelijkse
kosten
1.95%
transactietoeslag

Website
Pinapparaat –
Mobiel en
contactloos betalen |
Zettle NL

SumUp Air-pinapparaat

€19,99

Rabo PinBox huren

Vanaf €26
per maand

Geen maandelijkse
kosten
1.90%
transactietoeslag
1,7% transatiekosten

Start met mobiel
pinnen met de
mobiele pinautomaat
van SumUp
Rabo PinBox: een
pinautomaat kopen
of huren - Rabobank

Voordelen
- Gemakkelijke betaling, meeste mensen hebben een pinpas bij zich dus voor iedereen
geschikt.
- Gemakkelijk te installeren
- Pinapparaat is vaker te gebruiken
Nadelen
- Voor elke locatie moet je een pinapparaat aanschaffen
- Je betaald een percentage transactiekosten
Betalingen via een QR-code
Ook zonder een pinapparaat kun je online betalingen
verrichten. Dit kan via een QR-code. Als verkoper maak
je een QR-code aan, de koper scant deze QR-code en
kan zo de betaling voldoen.
Voordelen
- Geld staat direct op de rekening
- Je hebt geen pinapparaat of contant geld nodig
- Je kunt zelf een geldbedrag instellen
Nadelen
- Men moet wel een bankierenapp op zijn/haar telefoon hebben staan, anders kun je de
betaling niet voldoen.

Zo realiseer je dit bij de Rabobank:
1. Open de Rabo App (of log in via een computer)
2. Maak een betaalverzoek
a. Hier kun je aangeven of de betaler een vast bedrag moet betalen, of zelf het
bedrag kan kiezen. Een vast bedrag kun je bijvoorbeeld invullen als je één
product voor één bedrag verkoopt. Verkoop je meerdere producten en is het
bedrag dus variabel? Kies dan voor ‘betaler mag zelf het bedrag kiezen’
3. Klik op QR-code. Je kunt de QR-code nu opslaan en delen of printen. De koper kan
vervolgens deze code scannen en de betaling verrichten.
Je kunt een Rabo Betaalverzoek QR scannen met:
- De Rabo app, log in en klik op Scan QR
- Bij een iPhone of iPad via de camera van je telefoon
- De camera van je telefoon als je een Android toestel hebt, en als dit niet werkt kun je
een gratis QR scanner app installeren.
- Het is niet mogelijk om de QR code te scannen met de ING app of de ABN app. Het is
wel mogelijk om de QR code te scannen met de Tikkie app.
Meer informatie over het aanmaken van een Rabo Betaalverzoek QR Code als zakelijke klant
bij Rabobank lees je hier: Laat je klanten direct betalen met de Rabo Betaalverzoek QR Code Rabobank
Zo realiseer je dit bij de ABN AMRO
Een QR-code maken bij de ABN AMRO kan alleen als je zakelijke klant bent van ABN AMRO
én een softwaredeveloper in huis hebt. Heb je nog geen softwaredeveloper in huis? Neem
dan contact op met je leverancier.
Heb je wel een softwaredeveloper in huis? Bel dan de Service Desk 020 343 61 98 voor een
iDEAL Zelfbouwcontract inclusief iDEAL QR. Je ontvangt dan een handleiding waarmee je
aansluiting in orde kunt maken.
Meer informatie lees je hier: iDEAL QR - ABN AMRO
Zo realiseer je dit bij ING:
1. Betaalverzoek maken. Open de mobiel bankieren app of Mijn ING en klik op
‘’betaalverzoek’. Je kan een Betaalverzoek sturen voor een vast bedrag of één waarin
de ontvanger het bedrag zelf aan kan passen. Vul het bedrag en een omschrijving in.
En kies: deel betaalverzoek.
2. Delen. Kies tussen een betaallink delen of QR-code. De link kan je mailen, appen of
sms-en. De QR kan je op je telefoon tonen of printen en ophangen.
3. Direct ontvangen. Jouw klant klikt op de betaallink of scant de QR-code met zijn
telefoon. Kiest zijn eigen bank, logt in en betaalt. Het bedrag wordt direct op jouw
rekening bijgeschreven.
Meer informatie lees je hier: Betaalverzoek Zakelijk - ING - Betalen
Betalingen via iDeal

Wil je dat bezoekers voorafgaand aan je activiteit betalen op het moment van
aanmelden? Dat kan! Hiervoor moet je een account aanmaken bij een payment
service provider om je bankrekeningnummer te koppelen met een unieke code aan
het aanmeldformulier. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van Mollie als provider.
Hoe dat werkt lees je hier:
Aanmeld link
https://www.mollie.com/dashboard/signup?lang=nl
Uitleg aanmelden
https://help.mollie.com/hc/nl/articles/210709969-Hoe-maak-ik-een-account-aan-bij-MollieKosten
Aanmelden is gratis. We zullen gebruik gaan maken van iDeal en de kosten hiervoor zijn 0,29
cent per transactie.
https://www.mollie.com/nl/pricing
Voor LTO Noord afdelingen geldt dat zij hierover altijd moeten afstemmen met de
werkorganisatie van LTO Noord wanneer de betaling gekoppeld wordt aan de betaalrekening
van de afdeling vanwege benodigde gegevens van een tekenbevoegd persoon van LTO
Noord. Andere initiatieven, stichtingen en ondernemers kunnen dit wél zelf regelen. Voor
ondersteuning kun je terecht bij jeggink@ltonoord.nl

