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Veilig PINnen

Beter betalingsverkeer

Snel en veilig betalen op 
internet
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Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen
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intoetsen van de PINcode zichtbaar is – en bewaar deze 

gegevens.

•  Zorg ervoor dat de klant zijn bank- of Giropas niet hoeft 

af te geven, of dat hij deze in ieder geval in het zicht kan 

houden. 

•  Maak uw personeel erop attent dat zij alert moeten zijn 

bij mensen met veel of vreemde passen.

•  Let op mensen die zich ophouden bij uw kassa(’s), met 

name rond sluitingstijd, in verband met het ongezien 

omwisselen van de betaalautomaat.

•  Let op bij vreemde storingen of meldingen bij uw 

betaalautomaat. 

•  Controleer dagelijks of er veranderingen 

hebben plaatsgevonden op of aan de betaalau-

tomaat, controleer of er niet is gesleuteld aan de 

betaalautomaat, zeker na een inbraak waarbij niets is 

gestolen. 

•  Vraag altijd legitimatie aan monteurs en verzeker 

u ervan dat hun komst is aangekondigd door de 

leverancier.

�

In de afgelopen maanden zijn er diverse berichten in de media 

verschenen over skimming in winkels. Daar is inderdaad 

in een enkel geval sprake van geweest. Maar door actieve 

maatregelen van de betrokken instanties zijn vooralsnog nieuwe 

gevallen voorkomen. U kunt, naast de richtlijnen die er zijn met 

betrekking tot de opstelling van de betaalautomaat, ook zelf een 

bijdrage leveren door extra waakzaam te zijn. 

Wat kunt u doen om de veiligheid van PINnen 
zo hoog mogelijk te houden?
•  Stel de betaalautomaat zo op dat iemand het intoetsen 

van zijn PINcode goed kan afschermen.

•  Bevestig de betaalautomaat, indien mogelijk, aan de 

toonbank of een andere vaste ondergrond.

•  Zorg ervoor dat het intoetsen van de PINcode niet 

zichtbaar is vanaf een verhoging, via spiegels en camera’s 

of op een andere manier.

•  Richt uw beveiligingscamera(’s) ook op de 

betaalautomaat en de directe omgeving – zonder dat het 

PIN wordt ervaren als het meest veilige betaalmiddel. Dit blijkt uit consumentenonderzoek dat 

Currence onlangs liet uitvoeren. Toch wordt geprobeerd met dit betaalproduct te frauderen. Currence 

werkt nauw samen met politie, banken en brancheorganisaties om, waar mogelijk, eventuele fraude 

te voorkomen. En met succes, ‘skimming’ (kopiëren van pasgegevens en afkijken van de PINcode) bij 

geldautomaten is teruggedrongen, met de inmiddels bekende voorzetmondjes. Om te voorkomen dat de 

aandacht van kwaadwillenden nu wordt verlegd naar de toonbank, vragen wij u extra alert te zijn bij uw 

betaalautoma(a)t(en). 

Veiligheid PIN hoog in het vaandel

Veiligheid PIN hoog in het vaandel
Alertheid voorkomt fraude met betaalautomaten

Foute situatie

Let op: de camera kan soms ‘spieken’

Foute situatie

Pas op afkijken via spiegels!

Foute situatie

Een misser:  PINcode blijft
zo niet geheim voor de kassier

Foute situatie

Hoge balie: onveilig PINnen
voor kleinere mensen

Goede situatie

Prima oplossing: privacy door PINpad aan het 
eind van de boodschappenband te plaatsen

Goede situatie

Aparte plaats betaalautomaat

Goede situatie

Met PINpad in de hand blijft PIN geheim 

Goede situatie

Lagere balie: ook minder lange mensen 
kunnen PIN onzichtbaar intoetsen

Richtlijnen opstelling betaalautomaten
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Resulaten onderzoek naar veiligheidsperceptie PIN en Chipknip
•  PIN wordt, als in voorgaande jaren, het veiligste betaalmiddel gevonden (63%), op afstand 

gevolgd door Chipknip(43%) en contant geld (29%). 

•  Het meestgenoemde voordeel van PIN is dat men ‘geen contant geld meer nodig’ heeft, 

gevolgd door ‘het gemak’.

•  Bovendien vindt men PIN ‘snel, veilig en betrouwbaar’ en zien consumenten eigenlijk geen 

nadelen bij het betaalproduct. 

•  73% van de ondervraagden noemt zichzelf verantwoordelijk voor de waarborging van de 

veiligheid van PIN en Chipknip, de bank wordt daarbij door 61% van de ondervraagden 

genoemd. 

Om de veiligheidsperceptie van PIN en Chipknip te meten, 

worden jaarlijks ruim 700 PINpas-bezitters telefonisch benaderd. 

Zij komen uit alle lagen van de bevolking en vormen samen 

een afspiegeling van Nederland. In de gesprekken met hen 

wordt niet alleen gevraagd naar hun mening over (betalen 

met) PIN en Chipknip, maar wordt ook gekeken naar hun 

omgang met elektronische betaalproducten en het algemene 

veiligheidsgevoel. 

2005 laat verbetering zien
Na een lichte teruggang in �004, nam het veiligheidsgevoel bij 

het gebruik van de elektronische betaalproducten in �00� weer 

toe. Die dip werd vooral veroorzaakt door een teruggang in het 

algemene veiligheidsgevoel van consumenten. Als men zich 

op straat onveiliger voelt, heeft dit een direct gevolg voor de 

veiligheidsperceptie van het gebruik van PIN en Chipknip. Dat 

blijkt vooral te gelden bij opnames bij geldautomaten.

Dat consumenten zich veilig voelen bij het gebruik van PIN 

en Chipknip komt mogelijk ook door de initiatieven die 

banken en acceptanten hebben ondernomen om de veilige 

elektronische betaling te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de 

voorzetmondjes die ‘skimming’ voorkomen en de aandacht voor 

de juiste, afgeschermde opstelling van betaalautomaten. 

Eind 2005 is, net als de twee voorgaande jaren, 

onderzoek gedaan naar de veiligheidsperceptie van 

consumenten bij het betalen met PIN en Chipknip. 

Het onderzoek in opdracht van Currence en uitgevoerd 

door marktonderzoekbureau The Choice geeft inzicht 

in de mate waarin gebruikers van PIN en Chipknip deze 

betaalvormen veilig vinden en zich veilig voelen bij het 

gebruik. De resultaten van 2005 tonen dat PIN en Chipknip, 

net als in 2003 en 2004, als zeer veilig worden ervaren. 

Eigen verantwoordelijkheid
Behalve de veiligheidsbeleving van het elektronisch betalen, 

is ook gekeken naar hoe consumenten zelf omgaan met veilig 

betalen; zijn zij zorgvuldig en hoe kijken zij aan tegen hun eigen 

verantwoordelijkheid? De resultaten van het onderzoek tonen 

dat er grofweg drie groepen PINpasbezitters zijn: de ‘angstigen’, 

de ‘bewusten’ en de ‘zelfverzekerden’. De angstigen, �7% van 

alle mensen, zien een grotere verantwoordelijkheid voor banken 

dan voor zichzelf en gaan vaak onzorgvuldig om met hun PINpas. 

Deze groep bestaat voor bijna driekwart uit vrouwen. Van de 

totale bevolking behoort ��% tot de ‘bewusten’. Zij voelen zich 

over het algemeen niet heel veilig, maar zijn zich wel bewust 

van de eigen verantwoordelijkheid en gaan heel zorgvuldig om 

met hun PINpas. Deze groep bestaat uit iets meer vrouwen dan 

mannen, woont vooral in de grote steden en heeft vaker een 

bovenmodaal inkomen. De zelfverzekerden vormen de helft van 

alle PINpas-bezitters. Zij voelen zich vrijwel overal veilig, zijn 

zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid, maar gaan 

tegelijkertijd weinig zorgvuldig om met hun PINpas. Het zijn 

overwegend mannen, woonachtig in het westen van Nederland 

en zij hebben vaker een bovenmodaal inkomen. 

Pashouders kijken positief naar veiligheid 
elektronisch betalen

veiligheid

�����

Belangrijke taak voor banken en 
acceptanten

Een groot deel van PINpas-bezitters erkent zijn eigen 

verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd gaat een nog groter deel 

onzorgvuldig om met zijn PINpas. Zo blijkt slechts �8% van 

de respondenten juist en zorgvuldig te handelen in de vier 

voorgelegde onveilige situaties (‘afgeven pas en PINcode’, 

‘afgeven pas bij betalen’, ‘PINcode ergens bewaren’ en ‘niet goed 

afschermen intoetsen PINcode’). Banken en acceptanten doen 

er daarom goed aan om niet alleen veilige betalingen mogelijk 

te maken, maar de consument ook voortdurend te wijzen op het 

zorgvuldig omgaan met PIN en Chipknip. 

Uw bijdrage aan de veilige betaling met PIN 
en Chipknip

Een veilige betaling in uw bedrijf begint bij uw personeel. De 

werkwijze en aandachtspunten verschillen per betaalproduct. 

Een goede instructie over het veilig gebruiken van elektronische 

betaalproducten helpt hen om betalingen vlekkeloos te laten verlopen. 

Ook de omstandigheden bij een betaalautomaat spelen een rol. Zorg 

daarom voor de juiste opstelling van uw betaalautoma(a)t(en), zodat 

uw klant voldoende privacy heeft tijdens het betalen en laat uw klant 

zelf de PINpas door de kaartlezer halen.  

Voor meer informatie over de veilige elektronische betaling kunt u 

terecht op www.pin.nl 
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Ondernemers die voor �00� PINbetalingen accepteerden, 

hebben inmiddels van hun bank � eurocent korting per 

PINtransactie ontvangen, met terugwerkende kracht tot � januari 

�00�. De korting vanaf �00� wordt steeds verrekend op het 

moment dat de bank de kosten in rekening brengt die u voor 

de PINtransacties moet betalen. De korting zal duidelijk op de 

factuur worden vermeld. Over de concrete uitwerking van de 

kortingsregeling zijn of worden ondernemers door hun eigen 

bank nader geïnformeerd. Ondernemers die geen korting hebben 

ontvangen en daar wel recht op menen te hebben, kunnen zich 

wenden tot de bank waarmee zij een overeenkomst hebben voor 

de verwerking van PINtransacties.

Nog veiliger en efficiënter
De korting van � eurocent per transactie is bedoeld als 

tegemoetkoming voor het verleden en om een punt te zetten 

achter de discussie die in het verleden heeft plaatsgevonden over 

de PINtarieven. Tegelijk is het bedoeld als stimulans om efficiënt 

betaalgedrag van consumenten en ondernemers te bevorderen.

Minstens zo belangrijk als de korting zijn echter de afspraken die 

in het kader van het convenant zijn gemaakt voor de toekomst. 

Er is namelijk tevens vastgelegd dat de betrokken partijen samen 

gaan werken aan verdere verbetering van het betalingsverkeer. 

Dat moet nog veiliger en efficiënter worden. Om dat te bereiken 

moet het aantal contante betalingen aan de toonbank verder 

worden teruggedrongen ten gunste van PINbetalingen.

Voor winkeliers en andere acceptanten is het gebruik van PIN nog goedkoper geworden. 

Bovendien wordt geïnvesteerd in het nog efficiënter maken van het betalingsverkeer. Beide 

resultaten komen voort uit het Convenant Betalingsverkeer 2005, dat in november vorig jaar 

is ondertekend door banken, winkeliers, horeca en benzinebranche. Hiermee is een einde 

gekomen aan een langdurig conflict over de kosten van het PINnen aan de toonbank. Volgens 

minister Zalm van Financiën, die bij de ondertekening aanwezig was, bewijst het convenant dat 

marktpartijen goed in staat zijn om zelf hun conflicten op te lossen.

Constructieve afspraken voor nog 
beter betalingsverkeerConstructieve afspraken voor nog beter

betalingsverkeer

Convenant voor het Betalingsverkeer 2005 in ieders belang

•  het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve plannen om 

efficiënt betaalgedrag van consumenten en ondernemers 

te bevorderen. Over de uitwerking van deze plannen zullen 

partijen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 

 informeren;

•  de instelling van een fonds van 10 miljoen euro ter 

financiering van maatregelen die de doelmatigheid van het 

betalingsverkeer verder zullen vergroten. Dit fonds is

beschikbaar gesteld door de banken. Het fonds wordt beheerd door 

de Stichting Bevordering Efficient Betalen. Het stichtingsbestuur 

wordt gezamenlijk gevormd door het Platform Detailhandel 

Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. Het 

fonds wordt gebruikt voor bijvoorbeeld campagnes, die 

moeten leiden tot bewuster betaalgedrag door consument en 

ondernemers. Daardoor gaan de maatschappelijke kosten van het 

betalingsverkeer omlaag en wordt de veiligheid ervan vergroot. 

De belangrijkste punten uit het convenant

De hoofdlijnen van het Convenant Betalingsverkeer 2005 zijn:

•  een korting van 1 eurocent per PINbetaling voor alle onder-

nemers. Deze korting geldt met terugwerkende kracht vanaf 

1 januari 2005. Daar tegenover staat dat klachten en claims 

over te hoge PINtarieven worden ingetrokken;



Record aantal PINbetalingen
We zijn in Nederland op de goede weg. In �00� groeide het 

aantal PINbetalingen naar een nieuw record: �,�� miljard, een 

stijging van �,9% ten opzichte van �004. Het aantal betalingen 

met Chipknip bedroeg in het afgelopen jaar �47 miljoen, ��,4% 

meer dan in �004. Het valt hierbij op dat het gemiddelde 

PINbedrag in de afgelopen jaren is afgenomen. In �00� bedroeg 

het gemiddelde bedrag van een PINbetaling nog €47,-; nu is dat 

44,-. Beide ontwikkelingen samen, de stijging van het aantal 

betalingen met PIN en het lager wordende bedrag, wijzen erop 

dat Nederlanders de voordelen van PINnen ten opzichte van 

contant geld steeds meer onderkennen.

Voordelen voor iedereen
Het betalingsverkeer is in de afgelopen jaren steeds doelmatiger 

geworden. Toch is er nog een wereld te winnen. Op dit moment 

verloopt nog altijd 70% van de betalingen in winkels met contant 

geld, tegenover slechts �0% elektronisch. Toch staat vast dat 

PINbetalingen zowel voor de winkelier als voor de consument 

veiliger en veel efficiënter zijn. Denk onder andere aan de kosten 

van transport en opslag en aan het renteverlies als gevolg van 

het in kas hebben van contant geld. Door het stimuleren van 

PINbetalingen worden de kosten voor alle betrokken partijen 

flink teruggebracht.

Onder andere volgens berekeningen van de Nederlandsche 

Bank kan vooral het terugdringen van het gebruik van contant 

geld aanzienlijke besparingen opleveren. De constructieve 

samenwerking tussen de partijen die het Convenant 

Betalingsverkeer �00� hebben ondertekend zal dan ook 

uiteindelijk leiden tot voordelen voor iedereen.  

Constructieve afspraken 
voor nog beter betalingsverkeerConstructieve afspraken voor nog beter
betalingsverkeer

Betalingsverkeer steeds doelmatiger

1987:  introductie PINpas

1990: eerste elektronische betaling met PINpas

1996:  introductie Chipknip

2002:  introductie euromuntgeld en –bankbiljetten

 afschaffing eurocheque in Nederland

 opmars van cashless omgevingen

2003:  introductie mobiele betaalautomaat

2004-2005:   overdracht overeenkomst PIN en/of 

 Chipknip naar banken

 introductie EMV-chip credit cards

Currence stimuleert het elektronisch 
betalen van kleine bedragen 

Currence, eigenaar van onder andere PIN en Chipknip, werkt 

aan een nieuwe campagne om het elektronisch betalen van 

kleinere bedragen te stimuleren. Gezien de grote betrouwbaar-

heid, veiligheid en de lage transactiekosten (die dankzij het 

convenant nog verder zijn verlaagd) van elektronisch betalen, 

is er steeds minder reden om voor kleine bedragen contant geld 

te gebruiken. Meer elektronische betalingen zijn ook in uw voor-

deel. Naar verwachting gaat de nieuwe campagne medio ultimo 

2006 van start.

De CT Monitor, voluit ‘Currence Monitor Consumptieve 

Toonbankbetalingen Nederland’, wordt in opdracht van Currence 

uitgevoerd door Gfk Panelservices. Ruim 4.000 consumenten 

houden gedurende vijftig weken per jaar een week lang hun 

betaalgedrag bij. Zij noteren wat ze hebben aangeschaft, op welk 

deel van de dag zij dat deden, in welk type winkel dat gebeurde 

én met welk betaalproduct zij afrekenden. Al die gegevens bij 

elkaar geven een nauwkeurig beeld van het betaalgedrag aan de 

toonbank. In de CT Monitor wordt uitsluitend gekeken naar het 

betaalgedrag van Nederlanders in Nederland. Het betaalgedrag 

van buitenlandse toeristen of van Nederlanders op reis in andere 

landen wordt buiten beschouwing gelaten. 

Elektronisch betalen wint terrein
Net als voorgaande jaren daalt het aandeel van contante 

betalingen en neemt het gebruik van PIN en Chipknip licht 

toe. Contant geld wordt nog steeds het meest gebruikt bij 

betalingen onder �0,-, maar moet wel terrein prijs geven aan 

PIN en Chipknip. Opvallend is dat ook PIN steeds vaker voor 

kleinere bedragen wordt gebruikt. Bij bedragen boven de �0,- is 

PIN zonder meer nummer één in het aantal betalingen. Door 

het grote aandeel in het aantal betalingen van hogere bedragen 

heeft PIN ook het grootste aandeel in de totale omzet. 

De groei van het aantal elektronische betalingen is ook te danken 

aan het feit dat er in Nederland nog steeds mogelijkheden 

bijkomen voor consumenten om te PINnen en chippen. Vooral 

de grote veiligheid van PINnen en chippen zorgt ervoor dat 

steeds meer acceptanten elektronisch betalen mogelijk maken en 

proberen te stimuleren. 

In de volgende Betaalwijzer meer over de CT Monitor en de 

resultaten van �00�.  

 

In 2002 is voor het eerst onderzocht in welke verhouding de verschillende 

toonbankbetaalproducten, zoals PIN en Chipknip, door consumenten werden gebruikt 

bij hun aankopen. Toen was er nog sprake van een momentopname, maar sinds 2003 

wordt voortdurend gekeken naar het betaalgedrag in Nederland. Binnenkort worden de 

eindresultaten van 2005 bekendgemaakt, maar nu is al duidelijk dat het gebruik van PIN en 

Chipknip opnieuw is toegenomen.

Gebruik PIN en 
Chipknip groeit nog 
steeds 

Gebruik PIN en 
Chipknip groeit nog steeds 

Contant PIN Chipknip Overig

�8,� �8,� ��,9

�7,� �7,� �8,�

�,� �,9 �,� �,� �,� �,�

'0�

Ontwikkeling in verhouding betaalmiddelen transactiemarkt in Nederland (aantallen)

Aandeel verschillende betaalproducten op het totaal aantal betalingen.
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       Veel acceptanten laten, met stickers, plafondhangers en 

folders, duidelijk aan hun klanten zien dat betaling met PIN 

en/of Chipknip mogelijk is. Wilt u dat ook of heeft u nieuw 

promotiemateriaal nodig, bijvoorbeeld omdat de bestaande 

stickers en borden aan vervanging toe zijn, ga dan naar 

www.pin.nl of www.chipknip.nl. Via die websites kunt u 

kosteloos het promotiemateriaal bestellen. 

Voor het bestellen van nieuw 

promotiemateriaal is het belang-

rijk dat u uw aansluitnummer of 

uw betaalautomaatnummer bij de 

hand houdt. U vindt die nummers 

op het registratieoverzicht dat u 

heeft ontvangen bij de bevestiging 

van uw aanmelding. Het nummer van 

een PIN betaalautomaat wordt ook 

vermeld op een transactiebon.  

Hoe bestel ik nieuw promotiemateriaal voor PIN en Chipknip?
1  Ga naar www.pin.nl of www.chipknip.nl.

2.  Selecteer promotiemateriaal in de linkerkolom, onder zakelijk, en klik vervolgens op 

 promotiemateriaal bestellen midden op het scherm.

3.  U komt nu terecht in de online winkel waar u een keuze kunt maken uit de beschikbare 

 stickers, borden en folders via selecteer promotiemateriaal.

4.  Selecteer eerst een productgroep en vervolgens het product dat u wilt bestellen. 

5.  Door voeg toe aan uw winkelwagen te kiezen, voegt u de gewenste items toe aan uw 

bestelling. 

6.   Bent u klaar, controleer dan uw bestelling door op het winkelwagen-icoon te klikken en 

selecteer vervolgens verder.

7.   Voor het afronden van uw bestelling en om de verzending in gang te zetten, hoeft u alleen 

nog maar uw aansluitnummer of betaalautomaatnummer en uw persoonlijke contactgegevens 

in te vullen. Het promotiemateriaal wordt daarna zo snel mogelijk toegestuurd. 

Nieuw pro-
motiemate-
riaal PIN en 
Nieuw promotiemateriaal 

PIN en Chipknip via internet

Betaling gegarandeerd
iDEAL is een protocol dat de orderadministratie van een 

webwinkel koppelt aan het internetbankieren van een 

klant. Zodra de bestelling is afgerond, vertaalt iDEAL die 

naar een overschrijving  zoals de consument die van zijn 

internetbankieren kent. Alleen vult iDEAL alles al in. Hij hoeft 

deze alleen maar te controleren en goed te keuren. Elektronisch  

stelt de bank direct vast of het saldo toereikend is. Zodra de 

overboeking is goedgekeurd wordt dit doorgegeven aan 

de orderadministratie van de webwinkel. Daardoor is de 

Sinds de introductie eind vorig jaar is iDEAL aan een stevige opmars 

bezig. Inmiddels zijn er ruim �.000 webwinkels aangesloten en 

wordt nu al �0% van de internetaankopen betaald met iDEAL. Er 

zijn zelfs webwinkels waar meer dan �0% van de transacties via 

iDEAL verloopt. En de groei is er nog niet uit. Er komen nog volop 

winkels bij en nog lang niet alle klanten weten dat zij zonder iets 

te hoeven doen nu al met iDEAL kunnen betalen. Want als zij al 

internetbankieren kunnen zij ook direct gebruik maken van iDEAL. 

In Nederland zijn er inmiddels ongeveer � miljoen rekeninghouders 

die toegang hebben tot interbankieren. 

Snel en veilig betalen op 
internetSnel en veilig betalen op internet

De voordelen van iDEAL
• iDEAL is net zo veilig, snel en vertrouwd als internetbankieren. 

•  iDEAL verlaagt de drempel voor consumenten om aankopen te doen op internet. 

• Er is direct inzicht of een betaling is geslaagd. 

•  iDEAL is vooral bedoeld voor het betalen door consumenten, maar bij sommige banken 

 kunnen ook zakelijke rekeninghouders er mee afrekenen. 

•  De consument hoeft alleen toegang te hebben tot de internetbankierproducten van de deel-

nemende banken – op dit moment ABN Amro Bank, Postbank en Rabobank - om gebruik te 

  kunnen maken van iDEAL. Op dit moment geeft dat een bereik van bijna 90% van de ongeveer 

 6 miljoen banken klanten die gebruik maken van internetbankieren.

webwinkelier direct verzekerd van betaling door de klant. 

Afhankelijk van de bank is het bedrag in één of twee dagen op 

de rekening bijgeschreven. 

In principe is iDEAL geschikt voor elke webwinkel, klein of 

groot. Bij de implementatie wordt rekening gehouden met 

uw specifieke systeem en wensen. De aansluiting kan worden 

verzorgd door de verschillende banken (de zogheten Acquirers, 

op dit moment zijn dat ABN AMRO Bank, Fortis Bank, ING 

Bank, Postbank en Rabobank) of een Payment Service Provider 

(PSP). Neem voor meer informatie contact op met een van hen, 

zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden voor uw 

webwinkel. Kijk voor meer informatie ook op www.ideal.nl.  

In oktober 2005 is iDEAL geïntroduceerd, de nieuwe elektronische betalingsvorm op het internet. Dankzij iDEAL 

kan iedereen die internetbankiert bij ABN Amro Bank, Postbank of Rabobank, eenvoudig en direct betalen bij 

webwinkels. Hoe het werkt? Bij het afrekenen van een bestelling bij een webwinkel kan de consument aangeven dat 

hij met iDEAL wil betalen. Hij krijgt dan vervolgens een overzicht van banken te zien en selecteert zijn eigen bank. 

De consument ziet dan, in zijn eigen vertrouwde internetbank-omgeving, een volledig ingevulde overschrijving die 

hij alleen nog maar hoeft te autoriseren. Het geld wordt vervolgens afgeschreven en de webwinkel krijgt direct bericht 

dat de betaling rond is. iDEAL is snel en veilig.

��

iDEAL: een internet succesverhaal
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Ik wil graag een overzicht van mijn 
transacties, waar kan ik dat krijgen?

Bij transactieverwerker Interpay komen regelmatig verzoeken 

voor transactieoverzichten binnen van acceptanten. Interpay 

kan dit verzorgen tot één maand terug en voor maximaal vijf 

betaalautomaten. Voor meer betaalautomaten en historische 

gegevens zult u dit verzoek via uw bank moeten indienen. Let op: 

hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Als ik een melding ‘code 06 – u heeft niet 
betaald’ krijg, kan de transactie dan alsnog 
worden verwerkt? 

Bij transactieverwerker Interpay komen ook steeds vaker 

verzoeken binnen of transacties met ‘code 0� - u heeft niet 

betaald’ alsnog verwerkt kunnen worden. Interpay kan dit soort 

verzoeken niet uitvoeren. Als een betaling gereed is, verschijnt 

de boodschap: ‘u heeft betaald, tot ziens.’ In alle andere gevallen 

is de betaling niet voltooid en dient de klant het nogmaals te 

proberen of op een andere manier te betalen. Een lijst met 

mogelijke meldingen kunt u vinden op www.pin.nl onder 

‘zakelijk’ -> ‘foutmeldingen PIN’.  

Belangrijk: Heeft u vragen of wijzigingen 
met betrekking tot uw overeenkomst neemt 
u dan altijd contact op met uw bank!   

Veelgestelde vragen 
van acceptanten

Veelgestelde vragen 
van acceptanten
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