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Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

lke PIN foutmeldingen

Speciale editieSpeciale editie

Voor u ligt een speciale PINeditie van de Betaalwijzer, de 

nieuwsbrief over elektronisch betalen. Deze speciale editie 

wordt u eenmalig per post toegezonden. Voor meer informatie 

kijkt u op www.pin.nl.

Wanneer u contact gegevens zoals naam of 
adres wilt veranderen, dient u dit (schriftelijk) 
door te geven aan uw bank of de partij 
waarmee u een contract heeft afgesloten. 
Currence beheert zelf geen adressenbestand.

Deze speciale editie wordt mede mogelijk gemaakt door 

Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

www.efficientbetalen.nl.

De Betaalwijzer wordt tevens beschikbaar gesteld op 

o.a. www.pin.nl en www.chipknip.nl.

Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin kunnen bijvoorbeeld tijdsgebonden gegevens gewijzigd zijn na het drukken van deze 
uitgave. Currence is daarom niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Currence verzorgt de Betaalwijzer op verzoek van de banken. 
De Betaalwijzer is een informatieve uitgave van Currence, 020 305 19 87.

     

Online betalen
via uw eigen bank

Samen strijden tegen 
skimming

Supermarktketens 
vragen om PIN

Flinke besparing voor 
ondernemers



3

Hoe minder contant geld aanwezig in de kassa, hoe veiliger het 

is. Dit geldt voor uw klanten, maar vooral ook voor u. Daarnaast  

is PINnen sneller en handiger dan contant, aan de kassa en bij 

verdere verwerking. Dit zijn nog maar enkele voordelen.

Een mini-ontbijt voor mensen in Amsterdam met weinig tijd en 

vijf lekkere kozakken bij een bakker uit Twente. Dit is een kleine 

greep uit de aanbiedingen van de winnende ondernemers. De 

reclame-uitingen waren in de maand mei langs de weg te zien. 

Misschien heeft u de commercial via de regionale radiozenders 

gehoord? De ondernemers zijn zelf naar de studio gekomen om 

hun eigen commercial in te spreken. De zes leukste radiospots 

waren tevens te horen op landelijke radiozenders.  

Wilt u meer weten over de campagne ‘Klein bedrag? 
PINnen mag!’? Kijkt u dan op www.pin.nl │ 
Consument Campagnes.

Ook de consument kent de voordelen van PIN, maar hij PINt 

nog niet alle aankopen. Vooral lage transacties gaan vaak nog 

contant. Daarom is de campagne ‘Klein bedrag? PINnen mag!’ 

ontwikkeld. Sinds de start van de campagne wordt het PINnen 

van kleine bedragen op diverse manieren onder de aandacht 

gebracht. De mensen op de winkelvloer hebben de grootste 

rol in het overbrengen van de voordelen van PIN. Daarom heb-

ben zij de hoofdrol in deze campagne. Meerdere grote retailers 

laten sinds vorig jaar in een speciale korte tv-commercial weten 

dat consumenten ook bij hen voor een klein bedrag mogen 

PINnen. Daarnaast is er een branchebrede campagne vanuit alle 

supermarkten (waarover meer op pagina 8). Maar de ‘kleinere 

PINacceptant’ is minstens zo belangrijk. 

Een campagne voor iedereen
Begin dit jaar is een prijsvraag uitgeschreven. MKB-ondernemers 

maakten daarbij kans op een eigen reclamecampagne. Maar 

liefst 1.400 ondernemers reageerden. Uit de veertig leukste en 

origineelste aanbiedingen trok de notaris dertien winnaars.  

Deze winnaars figureerden in de MKB-PIN-campagne.

Een schoenmaker in Drachten waar klanten het kleine bedrag 

van het zetten van een hak met hun PINpas mogen afrekenen. 

Hoe promoot ú PIN?Hoe promoot ú PIN?

Wilt u uw klanten duidelijk laten zien dat u een voorkeur heeft 

voor PIN? Dan kunt u kosteloos promotiemateriaal bestellen. 

Via www.pin.nl bestelt u onder andere stickers, plafondhangers 

en posters. Uiteraard kunt u ook op onze website terecht als uw 

huidige promotiemateriaal aan vervanging toe is.

Hoe bestelt u promotiemateriaal?
1  Ga naar www.pin.nl.

2   Selecteer PIN accepteren in de linkerkolom, onder zakelijk,  

en klik vervolgens op promotiemateriaal. 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. 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.   

Promotiemateriaal voor PIN is enorm belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak pas op het laatste  

moment bepalen hoe zij betalen. Veel consumenten betalen bovendien regelmatig contant, ook als zij eigenlijk 

liever PINnen. Zij laten hun PINpas in de portemonnee zitten wanneer zij dénken dat de ondernemer liever  

contant geld ontvangt. Vooral bij relatief kleine bedragen.

w
w

w
.p

in
.n

l |
 p

ro
m

ot
ie

m
at

er
ia

al

Het promotiemateriaal wordt u zo snel mogelijk gratis  

toegestuurd.
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De ondernemer aan het woord
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PIN pakket
Met behulp van Internet en door navraag bij banken heeft 

Daoudi de website www.slimmepinpakketten ontdekt. Met 

de pakketvergelijker is de keuze voor zijn bedrijf gevallen op 

de huur van een mobiel betaalpakket. Het pakket dat Daoudi 

koos richt zich in het bijzonder op taxibedrijven. Het mobiele 

PINpakket voldoet aan de wensen en eisen van de taxi-

ondernemer: het pakket en de betaalautomaat zijn geschikt 

voor PINnen én creditcard acceptatie. 

Kamran Daoudi vindt het een groot pluspunt dat de bediening 

van de betaalautomaten zeer eenvoudig is. “Bovendien is 

de administratie eenvoudig en zijn de transactieoverzichten 

duidelijk. En zeker niet onbelangrijk: de betalingen zijn 

gegarandeerd en staan snel op onze rekening."

De verbinding loopt via de GSM. In het afgelopen jaar heeft het 

taxibedrijf één keer een storing gehad in de betaalautomaat. 

“Ik heb gebeld met de servicedesk van het verhuurbedrijf en 

binnen een paar minuten was de storing verholpen. Het is 

vervelend als het niet werkt, maar door de snelheid waarmee 

het probleem was opgelost heb ik er geen nare gevolgen van 

ondervonden. Dat is prettig want onze ervaring is dat negen 

van de tien klanten inmiddels met PIN betalen in de taxi. Als 

taxibedrijf kun je niet meer zonder een PINpakket.” Aldus een 

tevreden Daoudi.   

Veiligheid voor alles
Kamran Daoudi is ondernemer en eigenaar van een taxibedrijf. 

Inmiddels woont Daoudi al 17 jaar in Nederland. Acht jaar 

geleden heeft hij zijn goedlopende bedrijf opgezet. De naam 

van zijn onderneming, Iran Tax, is een verwijzing naar zijn 

geboorteland.

Daoudi heeft elf taxi´s rijden, in vijf daarvan kan de klant 

PINnen. Daoudi: “Tot een jaar geleden betaalden klanten bij 

ons contant of met creditcard. Creditcard betalingen deden 

we handmatig, zonder verbinding. Helaas gebeurde het soms 

dat de betaling achteraf niet werd gehonoreerd omdat de 

transactie niet geaccepteerd werd (bijvoorbeeld door een 

ongeldige pas). Dit ging vaak om flinke bedragen.”

Steeds vaker PINnen 
Alleen contant geld accepteren is geen optie voor Daoudi. 

“Gelukkig hebben we nog nooit meegemaakt dat één van onze 

mensen is overvallen. Maar hoe minder risico, hoe beter. Het is 

bovendien in het verleden wel eens gebeurd dat een rit betaald 

is met vals geld. Pas achteraf kom je daar achter.”

"Maar weinig mensen hebben contant geld op zak. Steeds vaker 

stelden klanten ons de vraag of zij ook konden PINnen.” Kamran 

Daoudi vertelt dat het op een gegeven moment echt tijd voor 

hem werd om zich te gaan verdiepen in het accepteren van 

PINbetalingen.

Druk, druk, druk… Overal lopen mensen met koffers, tassen. Je hoort vele talen spreken op Schiphol, één 

van de belangrijkste luchthavens van Europa. Deze levendige omgeving is het werkterrein van Kamran 

Daoudi. Daoudi staat dagelijks met zijn taxi klaar om mensen van en naar Schiphol te vervoeren. Sinds een 

jaar kunnen zijn klanten met PIN betalen. Veel van zijn klanten maken er dankbaar gebruik van.

Taxi kan niet meer zonder PINAls taxibedrijf kun je niet 
meer zonder PIN

Johannes Vasse van Marskramer/Intertoys Hardenberg
“Ik vind de campagne 'Klein bedrag? PINnen mag!' zeer sterk! Het neemt bij de consumenten 

en bij de winkeliers het vooroordeel weg dat een PINbetaling duurder is dan een contante 

betaling en stimuleert het PINnen voor kleinere bedragen.

Door de kostenverschuiving die er in de loop van de tijd heeft plaatsgehad, is ook mijn 

voorkeur verschoven. In de begintijd van het PINnen had ik liever dat de klanten contant 

betaalden. Dit werd echter snel ingehaald door de voordelen van PIN: sneller, gemakkelijker, 

veiliger en efficiënter. Hierdoor ging mijn voorkeur al snel uit naar de PINbetaling boven de 

contante betaling. Wij rekenen geen kosten door voor het PINnen. 

Wij prefereren het PINnen boven de contante betaling, omdat dit voor ons een hoop werk 

scheelt. Een klant die PINt hoeft geen wisselgeld. Hierdoor hoeven wij dit bijna niet meer bij 

de bank te halen. De banken rekenen voor kleingeld behoorlijke kosten door. Het geld dat een 

klant PINt, staat bovendien bij ons de volgende dag al bijgeschreven. De contante betaling 

moet worden gestort bij de bank, deze laat het door een telbedrijf tellen en vervolgens staat de 

storting vier tot vijf dagen later bijgeschreven, weliswaar geantidateerd, maar toch. Eveneens 

wordt het risico op een overval in de winkel of bij het storten verkleind.”   
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Samen strijden tegen skimmingSamen strijden tegen skimming

Opstelling betaalautomaat
•  Stel de betaalautomaat zo op dat iemand het intoetsen van 

zijn pincode goed kan afschermen.

•  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 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.

Er is volop aandacht in de media over skimming.  

Bij skimming bemachtigen criminelen in uw bedrijf 

de PINpasgegevens en de pincode van uw klant. Dat 

doen zij door uw betaalautomaten te manipuleren.  

De schade van uw klanten wordt door banken 

vergoed, maar de imagoschade voor uw bedrijf niet. 

Imagoschade leidt altijd tot klant- en omzetverlies. Om 

deze vorm van fraude te voorkomen werkt Currence 

(merkeigenaar van PIN) nauw samen met politie, banken 

en brancheorganisaties. Maar u kunt zelf ook meehelpen 

aan een veilig betalingsverkeer.

Waakzaamheid personeel
•  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 de 

betaalautomaat.

•  Controleer dagelijks of er veranderingen hebben 

plaatsgevonden op of aan de betaalautomaat, 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.

•  Houdt de betaalautomaat altijd in de gaten en laat u niet 

afleiden. 

Aanvullende maatregelen
•  Het gebruik van bewegingsalarmering in de omgeving van 

de betaalautomaat is een adequaat aanvullend middel om 

misbruik van uw betaalautomaat tijdens sluitingsuren te 

voorkomen.

•  Voor betaalautomaatnetwerken kan uw leverancier u 

adviseren over aanvullende beveiliging.  

Wat u zelf kunt doen tegen skimming 
•	 	Besef	dat	uw	betaalautomaat	onderdeel	is	van	uw	kassa.	 

Die laat u ook niet onbeheerd. Houd uw betaalautomaat altijd 

in de gaten en laat u niet afleiden.

•	 	Maak	uw	betaalautomaat	uniek,	zodat	u	in	één	oogopslag	ziet	

dat het apparaat dat er staat van u is. Dat kan door unieke 

stickers aan te brengen. Sommige bedrijven maken gebruik van 

barcodestickers, die meerdere malen per dag worden gescand. 

Klopt de code niet met die in de kassa, dan weet u dat er een 

skimpoging gaande is. De sticker mag u niet zomaar op de 

betaalautomaat plakken. Informeer bij uw leverancier op welk 

deel van de betaalautomaat de sticker geplakt mag worden.

•	 	Check	meerdere	keren	per	dag	of	er	geen	overlay	op	uw	

betaalautomaat zit. Fabrikanten kunnen u hierbij helpen. 

Banksys biedt bijvoorbeeld een mal aan die exact het 

formaat van de betaalautomaat heeft. Deze kunt u op uw 

Banksys betaalautomaat leggen. Zo controleert u of uw 

betaalautomaat het juiste formaat heeft, of dat de automaat 

een vals omhulsel (overlay) heeft.

•	 	Licht	het	Meldpunt	Onveilige	Betaalsituaties	in	als	er	iets	niet	

klopt met uw betaalautomaat. Dit kan via telefoonnummer 

030 283 65 55.

Bij deze Betaalwijzer is een poster gevoegd (te zien op de 

afbeelding hiernaast). Hang deze poster bij voorkeur op een 

centrale plaats in uw personeelsruimte, zodat uw medewerkers 

zich bewust zijn van de gevaren van skimming.

Wees extra alert op ‘overlays’!
De criminelen worden steeds brutaler in hun skimactiviteiten. 

Steeds vaker maken zij gebruik van zogeheten ‘overlays’. Dit 

zijn valse omhulsels met nep-toetsenborden van slechts enkele 

millimeters dik. Deze overlays worden over het toetsenbord van 

uw betaalautomaat geplaatst. Of in sommige gevallen zelfs in 

zijn geheel over uw betaalautomaat geschoven. Deze overlays 

kopiëren de pasgegevens van uw klanten en slaan bovendien  

hun ingetoetste pincode op.

Met de geskimde gegevens maken misdadigers valse passen 

waarmee zij veelal in het buitenland de bankrekeningen van 

uw klanten plunderen. Deze criminelen zullen proberen u af te 

leiden. In een mum van tijd brengen zijn vervolgens een overlay 

op uw betaalautomaat aan. Een overlay is in 5 tot 10 seconden 

aangebracht. Het verwijderen van de overlay kan zelfs nog  

sneller gaan. En dan beginnen de problemen voor u en uw  

klanten! Wees dus alert op kleine groepjes van twee tot 

drie personen die komen afrekenen. Soms rekenen zij grote 

voorwerpen af die u het uitzicht op uw betaalautomaat  

ontnemen. 

U dient zich aan de richtlijnen opstelling betaalautomaat  

te houden. Deze richtlijnen kunt u altijd terugvinden op  

www.pin.nl | zakelijk | PIN accepteren | opstelling  

betaalautomaat. Kijk daar voor nog meer tips voor een  

veilig betalingsverkeer.

BESCHERM UW
BETAALAUTOMAAT!

• Controleer uw betaalautomaat minstens drie keer per dag!

•    Bescherm uw klanten en uw omzet want fraude 
met uw betaalautomaat schaadt uw reputatie!

•  Houd uw betaalautomaat in het oog. 
Dat doet u met uw kassa immers ook!

•  Voorkom fraude met uw betaalautomaat. Kijk voor 
veiligheidstips op www.pin.nl

Ph
ot

o 
an

d 
co

nc
ep

t u
se

d 
co

ur
te

sy
 o

f I
nt

er
ac

 In
c



9

Namens alle supermarkten 
in Nederland

Meer PIN ten koste van contant 

Supermarktketens willen de veiligheid in hun winkels vergroten. Daarom krijgen al hun 

klanten het verzoek om de boodschappen zoveel mogelijk met PIN af te rekenen. 

Ook als het gaat om kleine bedragen. Alle supermarkten in Nederland doen mee en dragen 

uit: ‘Klein bedrag? PINnen mag!’.

Ongeveer eenderde van alle PINbetalingen in Nederland vindt 

plaats in supermarkten. Er wordt dus al veel gePINd. Helaas 

rekenen zelfs bij supermarkten nog veel klanten met contant 

geld af. Het gaat vaak om kleine transacties die klanten met 

munten en bankbiljetten afrekenen. 

PIN, de banken, CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen) en de 

Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen willen dit veranderen. 

Zij streven naar zoveel mogelijk PINtransacties in de 

supermarkt. Niet alleen omdat het efficiënter is maar vooral 

ook omdat het veiliger is. Daarom hebben zij samen een 

promotiecampagne opgezet. Hierbij krijgen consumenten op 

de televisie, op de radio en natuurlijk in de winkel dezelfde 

boodschap: Klein bedrag? PINnen mag!

De supermarkten in Nederland
De campagne wordt goed ondersteund. Alle supermarktketens 

in Nederland werken er aan mee. De supermarktmedewerkers 

zijn goed voorgelicht over de voordelen van PIN ten 

opzichte van contant. De caissières en kassiers zeggen nu vol 

overtuiging “U kunt ook PINnen, hoor”. Verder kan de klant 

duidelijk zien dat PIN gewenst is, door het promotiemateriaal 

dat de winkels volop hebben hangen. Enkele supermarktketens 

deelden in totaal 2 miljoen winkelwagenmunten uit bij elke 

PINtransactie. Er waren mooie prijzen te winnen bij de PIN 

en WIN actie. In drie weken tijd zijn er maar liefst 183.852 

PINbonnen geregistreerd. 

Het vervolg van de campagne
Na de supermarktenbranche zullen andere branches de 

boodschap gaan verkondigen. Er bestaat hiervoor een breed 

draagvlak bij verschillende grote ketens in de non-food.

De consument blijft zo regelmatig in aanraking komen met 

de boodschap dat hij voor een klein bedrag mag PINnen. 

Op steeds weer variërende plaatsen. Op die manier went de 

consument eraan om bij alle bedragen te kunnen PINnen. 

Hoe meer PINtransacties, hoe goedkoper en efficiënter het 

betalingsverkeer zal worden.  

Gooi geen geld weg. Kies de juiste verbinding 
voor uw pinverkeer!        
Voor elektronisch betalen hebt u een communicatielijn nodig. Wie 
een zogeheten breedbandverbinding (adsl of kabel) gebruikt, kan 
de lijn  gecombineerd gebruiken. Bijvoorbeeld voor PINnen, bellen 
en internetten.  Tegen een vast bedrag per maand. Daardoor kunt u 
flink goedkoper uit zijn omdat u een aantal communicatielijnen en 
 abonnementen vervangt door één breedbandabonnement. 
Op www.slimpinverkeer.nl kunt u snel en handig berekenen of dit 
ook voor u een besparing oplevert. Vanaf pakweg 250 transacties per 
maand is dit al snel het geval.  
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Voor sommige voorbeeldbedrijven loopt de besparing op tot 

enkele procenten van de omzet. EIM vond een besparing van 

minimaal 1.000 euro per jaar wanneer mensen 15 procent meer 

met PIN gaan betalen. In branches zoals detailhandel, horeca 

en benzinestations zijn de nettowinstmarges klein. Daar maakt 

de keuze voor een betaalmethode al snel een enorm verschil. 

Maar ook voor andere branches zou het resultaat van deze 

studie aanleiding kunnen zijn voor een vervolgstudie. Wat kan 

het kostenvoordeel zijn bij een toename van PIN in uw eigen 

organisatie?

PIN stimuleren 

De voordelen van PIN zijn de meeste ondernemers wel bekend: meer veiligheid, service, gemak, snelheid. 

De ondernemer kijkt bij zijn keuze van betaalmiddelen ook naar de kosten. Terecht. Onderzoeksbureau 

EIM* heeft uitgezocht wat het effect is van het stimuleren van PIN voor een individuele onderneming. 

Daarbij stonden doorsnee bedrijven uit tien brancheclusters model. Zonder uitzondering blijkt dat deze 

ondernemingen voordeliger uit zijn met hun betalingsverkeer als het aantal PINbetalingen toeneemt ten 

koste van het aantal contante betalingen.

Flinke besparing voor 
ondernemers
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Hoe meer PIN, hoe groter de besparing. Ondernemers kunnen 

nog meer besparen op hun kostenpost van het betalingsverkeer. 

Zij kunnen PIN via ADSL of via de kabel laten verlopen.   

* EIM staat voor Economisch Instituut voor Midden en 

Klein Bedrijf.

Kosten en besparingen in de 10 voorbeeldbedrijven

Huidige kosten 
betalingsverkeer p.j.
 

Besparingsmogelijkheden 
kosten betalingsverkeer p.j.

Supermarkt
12 miljoen omzet

Nu 40% PIN

€ 93.252,-

(68.393 voor contant en 24.859 

voor PIN) 

10% > PIN:

 € 21.296,-

Slagerij
450.000 omzet

Nu 15% PIN

€ 6.430,-

(5.432 voor contant en 999 

voor PIN)

15% > PIN: 

€ 1.084,-

Tabak&gemak
900.000 omzet

Nu 16% PIN

€ 11.642,-

(9.385 voor contant en 2.256 

voor PIN)

15% > PIN: 

€ 1.608,-

Jeanszaak
1.3 miljoen omzet

Nu 78% PIN

€ 6.180,-

(4.125 voor contant en 1.864 

voor PIN) 

15% > PIN: 

€ 2.463,-

Tuinmeubelzaak
1.3 miljoen omzet

Nu 45% PIN

€ 5.701,-

(4.654 voor contant en 1.047 

voor PIN)

30% > PIN: 

€ 2.632,-

Café
300.000 omzet

Nu 11% PIN

€ 7.018,-

(5.780 voor contant en 928 

voor PIN)

19% > PIN: 

€ 1.117,-

Lunchroom
600.000 omzet

Nu 10% PIN

€ 10.308,-

(8.749 voor contant en 1.559 

voor PIN)

20% > PIN: 

€ 1.647,-

Bistro
400.000 omzet

Nu 24% PIN

€ 7.697,-

(5.556 voor contant en 1.387 

voor PIN)

20% > PIN: 

€ 2.020,-

 

Hotel-restaurant
550.000 omzet

Nu 31% PIN

€ 6.324,-

(4.485 voor contant en 1.839 

voor PIN)

19% > PIN: 

€ 1.177,-

Pompstation
6 miljoen omzet

Nu 22% PIN 

€ 37.791,-

(23.911 voor contant en 13.880 

voor PIN en tankpas)

28% > PIN: 

€ 7.784,-

Meer informatie?

Voor de complete lijst van voorbeeldbedrijven kijkt u op 

www.slimpinverkeer.nl.
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