
Wie zijn wij?
Al ruim 20 jaar helpt Easy Payments ondernemers met hun betalingsverkeer. Voor ons is het belangrijk 
dat jij voorzien bent van de juiste oplossing en daarom bieden wij persoonlijke service en advies op 
maat. Onze adviseurs helpen graag bij het vinden van de beste oplossing voor jouw onderneming. 

info@easypayments.nl 020 - 427 83 44www.easypayments.nl

Meer weten? Neem contact met ons op. 

06 - 213 22 415

Door de samenwerking tussen Easy Payments en INretail profiteren leden van extra 
scherpe prijzen voor het betalingsverkeer. Of je nou op zoek bent naar een voor-
delige pinautomaat of naar de scherpste tarieven voor de verwerking van PIN of 
creditcard betalingen. Als INretail-lid ontvang je korting op alle producten en 
diensten die we aanbieden. Het gemak van de klant staat voor ons voorop!   
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Vaste pinautomaat: Verifone Smart

De levertijd van een pinapparaat, voorzien van onze transactieverwerking, is ongeveer 7 werkdagen. 
Onze pinautomaten worden plug- and play geleverd. Dit houdt in dat wij het toestel voor verzending 
testen. Na ontvangst van het pinapparaat kan je direct starten. 

Installatie & levering

• 24/7 storingsdienst
• Swapgarantie binnen 1 werkdag
• Terminallicentie t.w.v. € 70,00 per jaar
• Software-updates

Waar bestaat onze service uit?

Tegen een spoedvergeoeding van € 50,- leveren we het pinapparaat binnen 1 werkdag. Je maakt dan 
gebruik van een spoedkoppeling voor de transactieverwerking, waarbij je per transactie € 0,15 betaalt. 
Wanneer de koppeling voor de reguliere transactieverwerking actief is, zetten we het pinapparaat om. 

Spoedlevering

De Verifone Smart wordt gekozen door ondernemers die op één 
vaste plaats willen afrekenen met klanten. Door middel van een 
internetlijn koppel je het toestel aan jouw router. De Smart oplossing 
bestaat uit een basisstation en een apart apparaat waar de klant op 
kan afrekenen. 

€ 607,50Aanschafprijs

Service-abonnement

Aansluitkosten € 75,00

€ 149,00 per jaar

€ 39,95Huur 12 maanden

Huur 24 maanden € 34,95

Aansluitkosten € 99,00

Aanvullende opties

Kosten bij huurKosten bij aanschaf

Partner van
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Vaste pinautomaat: Ingenico Desk5000

De levertijd van een pinapparaat, voorzien van onze transactieverwerking, is ongeveer 7 werkdagen. 
Onze pinautomaten worden plug- and play geleverd. Dit houdt in dat wij het toestel voor verzending 
testen. Na ontvangst van het pinapparaat kan je direct starten. 

Installatie & levering

• 24/7 storingsdienst
• Swapgarantie binnen 1 werkdag
• Terminallicentie t.w.v. € 70,00 per jaar
• Software-updates

Waar bestaat onze service uit?

Tegen een spoedvergeoeding van € 50,- leveren we het pinapparaat binnen 1 werkdag. Je maakt dan 
gebruik van een spoedkoppeling voor de transactieverwerking, waarbij je per transactie € 0,15 betaalt. 
Wanneer de koppeling voor de reguliere transactieverwerking actief is, zetten we het pinapparaat om. 

Spoedlevering

Partner van

De Ingenico Desk5000 wordt gekozen door ondernemers die op één vaste 
plaats willen afrekenen met klanten. Door middel van een internetlijn koppel je 
het toestel aan jouw router. Zo ben je altijd voorzien van een betrouwbare 
connectie en de hoogste transactiesnelheid.

€ 440,10Aanschafprijs

Service-abonnement

Aansluitkosten € 75,00

€ 130,00 per jaar

Draaivoet laag € 105,00

Draaivoet hoog € 115,00

€ 33,95Huur 12 maanden

Online portal € 2,50 per maand

Huur 24 maanden € 28,95

Aansluitkosten € 99,00

Aanvullende opties

Kosten bij huurKosten bij aanschaf



Kassagekoppelde pinautomaat: P400 ITS

Kassagekoppelde pinautomaat: Verifone P400 ITS
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De levertijd van een pinapparaat, voorzien van onze transactieverwerking, is ongeveer 7 werkdagen. 
Onze pinautomaten worden plug- and play geleverd. Dit houdt in dat wij het toestel voor verzending 
testen. Na ontvangst van het pinapparaat kan je direct starten. 

Installatie & levering

• 24/7 storingsdienst
• Swapgarantie binnen 1 werkdag 
• Terminallicentie t.w.v. € 70,00 per jaar
• Software-updates

Waar bestaat onze service uit?

Tegen een spoedvergeoeding van € 50,- leveren we het pinapparaat binnen 1 werkdag. Je maakt dan 
gebruik van een spoedkoppeling voor de transactieverwerking, waarbij je per transactie € 0,15 betaalt. 
Wanneer de koppeling voor de reguliere transactieverwerking actief is, zetten we het pinapparaat om. 

Spoedlevering

€ 449,10Aanschafprijs

Service-abonnement

Aansluitkosten € 75,00

€ 130,00 per jaar

€ 35,95Huur 12 maanden

Online portal € 2,50 per maand

Huur 24 maanden € 30,95

Aansluitkosten € 99,00

Aanvullende opties

Kosten bij huurKosten bij aanschaf

Partner van

Op zoek naar een pinautomaat die gekoppeld kan worden aan 
jouw kassasysteem? Dit is mogelijk met de Verifone P400 ITS. Met dit 
toestel kan je namelijk direct een transactie starten vanaf je kassa. 
Hierdoor werk je nog sneller en voorkom je de kans op een foute 
invoer. 



Pax A77
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7 werkdagen. 

Installatie & levering

• 24/7 storingsdienst
•
•
•

Waar bestaat onze service uit?

1 werkdag. Je maakt dan 

 

Spoedlevering

Aanschafprijs

Service-abonnement

Aansluitkosten 

Data-abonnement  

Huur 12 maanden

Online portal

Huur 24 maanden

Aansluitkosten

Aanvullende opties

Snelheid 

Batterijduur  - 1  uur

Ja

Kosten bij huurKosten bij aanschaf



Mobiele pinautomaten
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Onze toestellen worden binnen 7 werkdagen plug- and play geleverd. Dit houdt in dat wij het toestel 
voor verzending testen. Sneller nodig? Wij kunnen het pinapparaat ook binnen één werkdag 
leveren. In dit geval rekenen wij € 50,- aan spoedvergoeding en (tijdelijk) € 0,15 per transactie. 

Installatie & levering

• 24/7 storingsdienst
• Swapgarantie binnen 1 werkdag 
• Terminallicentie t.w.v. € 70,00 per jaar
• Software-updates

Waar bestaat onze service uit?

€ 584,10

€ 149,00 per jaar

€ 7,50 per maand

€ 37,95 (per maand)

€ 32,95 (per maand)

€ 12,50 

Papier 

€ 34,95

€ 2,50 per maand

€ 75,00

6 - 8 uur

Nee

Inbegrepen 

Ingenico Move5000 Verifone V400m

€ 37,95 (per maand)

€ 75,00

€ 149,00 per jaar

Niet mogelijk

€ 12,50

Papier

€ 7,50 per maand

€ 42,95 (per maand) 

€ 656,10

10 - 12 uur

Ja

€ 39,95

€ 44,95

Aansluitkosten (eenmalig)  

Aanschafprijs

Service-abonnement (n.v.t. bij huur)

Data-abonnement (optioneel)

Huur 12 maanden

Huur 24 maanden

Wetcover 

Beschermhoes 

Online portal (optioneel)

Snelheid  

Batterijduur

Automatisch schakelen Wifi/4G

Oplaadstation

Bon

Partner van

Op zoek naar een pinautomaat die altijd en overal betalingen kan accepteren? Dan is een mobiel 
pinapparaat veruit de beste keuze. Wij bieden twee verschillende ‘merken’ aan: Ingenico en 
Verifone. Beide pinautomaten zijn multi-inzetbaar. Je kunt de pinautomaten koppelen aan je eigen 
snelle wifiverbinding of wij voorzien het toestel van een simkaart. 



Pinbetalingen via EMS

Retourpinnen
Retourpinnen geeft ondernemers de mogelijkheid om een bedrag terug te betalen op de pinpas van 
een klant in het geval van een retournering. Dit komt vaak voor in de retailbranche. De kosten voor 
retourpinnen zijn € 0,07 per transactie.  

Partner van

Pinpakket EMS: Standaard pakket 

Pakketkosten € 7,95 per maand

Transactiekosten € 0,050 per transactie

Activatiekosten € 15,00 (eenmalig)

OnbeperktAantal pinapparaten

Retourpinnen Ja: € 0,070  per transactie

Uitbetaling Iedere werkdag

Pinbetalingen (Maestro en V PAY) worden steeds belangrijker in Nederland. 
Uiteraard wil je dan ook dat deze transacties snel, veilig en tegen een lage 
prijs verwerkt worden. Door onze samenwerking met EMS bieden wij de 
scherpste tarieven. De transacties worden iedere werkdag aan je uitbetaald. 
Daarnaast kan je live via My EMS al jouw pintransacties inzien. 

info@easypayments.nl 020 - 427 83 44www.easypayments.nl 06 - 213 22 415
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De uitbetalingstermijn voor creditcardbetalingen is wekelijks. Dit houdt in dat de betalingen van 
maandag t/m zondag uitbetaald worden op donderdag. In overleg kan de uitbetaling ook 
dagelijks plaatsvinden. 

Uitbetalingstermijn

• Scherpe prijs
• Implementatie door ons geregeld
• Verkoop jouw klanten geen ‘nee‘
• Meer omzet

Waarom dus creditcards accepteren via Easy Payments?

Je betaalt alleen commissiekosten per transactie. Het is altijd slim om een contract voor 
creditcardacceptatie af te sluiten, omdat je geen abonnementskosten betaalt. Zo hoef je nooit een 
klant te weigeren en als er geen betaling met creditcard plaatsvindt, betaal je ook niks.

De genoemde tarieven zijn de algemeen geldende tarieven. Per branche, omzetvolume en type 
klant kan een ander percentage gelden. Neem hierover contact met ons op.

Toelichting tarieven

Creditcardbetalingen via Payone
Partner van

Wereldwijd zijn creditcards het meest gebruikte betaalmiddel na cash. Iedereen 
kent de merken Visa en MasterCard. Acceptatie van deze merken zorgt dan ook 
voor vertrouwen bij een grote groep consumenten. Niet alleen toeristen betalen 
graag met deze kaarten, ook een steeds grotere groep Nederlanders hanteert 
vaker de creditcard bij een aankoop. 

*Er kunnen door de schemes (Visa en Mastercard) extra kosten berekend worden over een transactie.

Kosten Payone Transactietarieven

1,11 % per transactie*

MasterCard 1,13 % per transactie*

Visa
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