
Mobiele pinautomaat: Pax A77

Dit pinapparaat draait op Android Software en is qua formaat hetzelfde als een 
smartphone. Deze pinautomaat heeft geen bonprinter, maar biedt de optie 
om de bon per e-mail te verzenden. Door de androidsoftware kunnen er ook 
diverse apps op gedownload worden. Zo kun je bijvoorbeeld nu QR-codes uit 
de coronacheckapp scannen met de A77. Tot 1 november bieden wij een 
speciaal pakket ter introductie van deze PIN aan voor KHN-leden.
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• 24/7 storingsdienst
• Swapgarantie binnen 1 werkdag
• Terminallicentie t.w.v. € 70,00 per jaar
• Software-updates

Waar bestaat onze service uit?

Installatie & levering
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. 

Spoedlevering
Tegen een spoedvergoeding 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. 

€ 369,00 Aanschafprijs

Service-abonnement

Aansluitkosten € 0,00

€ 149,00 per jaar

Simkaart  € 3,00 per maand

€ 29,95 Huur 12 maanden

Coronacheckscanner (APP)

Huur 24 maanden € 26,95 

Aansluitkosten € 0,00

Extra's Specificaties Pax A77

Snelheid 

Batterijduur

Automatisch switchen wifi/4G

8 - 10 uur

Ja

Kosten bij huurKosten bij aanschaf
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Pinbetalingen via EMS

Met de optie ‘fooi toevoegen’ kan de klant tijdens het afrekenproces ervoor kiezen om fooi toe te 
voegen aan het transactiebedrag.  

Fooi toevoegen

Bij een verschoven boekingstijd loopt een dag van 05.00 uur tot 05.00 uur de volgende dag. Dit is 
bijvoorbeeld handig voor horeca ondernemingen die pas na middernacht sluiten.

Verschoven boekingstijden

Pinpakketten EMS: Standaard pakket Groot pakket

Pakketkosten € 4,95 per maand € 4,95 per maand, + €2,15 per extra pin

Transactiekosten € 0,050 per transactie € 0,050 per transactie

Activatiekosten € 15,00 (eenmalig) € 15,00 (eenmalig)

1 2 of meerAantal pinapparaten

Verschoven boekingstijden Nee Ja

Fooi functie Nee Ja

Retourpinnen Nee Ja: € 0,070  per transactie

Uitbetaling Iedere werkdag 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. 
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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.

Toelichting tarieven

Optioneel: creditcardbetalingen via Payone

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. 

*Dit zijn basistarieven voor Europese consumentenkaarten. Voor zakelijke kaarten geldt een toeslag van 1,1 %-punt en voor
kaarten uitgegeven buiten de Europese Unie geldt een toeslag van 1,0 %-punt.

KHN Staffel Tarief Visa en MasterCardCreditcardomzet (per jaar)

0,96 % per transactie*Staffel 1 € 0 -  75.000

Staffel 2 0,92 % per transactie*€ 75.000 - 300.000

0,87 % per transactie*Staffel 3 € 300.000 en meer
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