
Betaalterminals & Acquiring



Betaalterminals

Betaalterminal INGENICO : Grootste wereldwijd !
Software van TELECASH (250.000 toestellen in Duitsland !)

Huur :
Vaste betaalterminal model Ingénico iCT250 : 25€/ maand.                                                                                             
Vaste betaalterminal model Ingénico iCT220 met pinpad iPP310 : 40€/maand.                                                                                     
Betaalterminal Bluetooth model Ingénico iWL250 BT : 37.5€/maand.                                                                                   
Betaalterminal GPRS* model Ingénico iWL250 GPRS : 35€/maand + 5€/maand  voor de SIM kaart
(onderhoudcontract : in de maandelijkse huurprijs begrepen)

Aankoop :
Vaste betaalterminal model Ingénico iCT250 : 550€ (ipv745€) 
Vaste metaalterminal model Ingénico iCT220 met pinpad iPP310 : 750€ (ipv 845€) 
Betaalterminal Bluetooth Model Ingénico iWL250 BT 780€ (ipv 995€) Betaalterminal GPRS* 
Model Ingénico iWL250 GPRS :  650€ (ipv 895€) + 5€/maand (simkaart)

(onderhoudscontract : 15€ per maand).

3 maanden
gratis huur !

Eénmalig bedrag van 37.50€ voor de activatie van uw betaalterminal 



Betaalterminals

• Functie Key Entry (betaling op afstand)

• Referentienummer mogelijk
• Dagrapport
• Aansluiting : telefoon of internet (aanbevolen)

• Huurcontract : 12 maanden huur

• Koppeling mogelijk op ATOS en CCV betaalterminals indien deze redelijk recent zijn.  
(Wat betreft CCV, contactname met hun klantendienst is noodzakelijk)

• De beste oplossing is natuurlijk met een EMS betaalterminal te werken (ONE STOP SHOPPING)



Transacties : Voorstel 1

12 cents per transactie met een EMS betaalterminal

0,85% per transactie

0,85% per transactie

2,30% per transactie

Activatie van uw eigen contract

* Opgepast ! 
Bancontact/Mister Cash wordt alleen geactiveerd op een EMS betaalterminal. In 
geval van koppeling aan een ATOS of CCV betaalterminal, wordt de transactie via 
Maestro verwerkt en de kost is : 17 cents.

EMS behoudt zich het recht voor om de « fee » op Visa/Mastercard te wijzigen indien 
een reiskantoor een te groot aantal Premium of Corporate Kaarten zou aanvaarden. 
In dit geval zou EMS niet meer rendabel zijn.

12 cents per transactie met een EMS betaalterminal (17 cents per transactie op een ander
betaalterminal.*  



Helpdesk

0800 – 711 88

Gratis nummer !
Spoedig antwoord !

Tweetalige agenten NL/FR

Monday – Friday :  09:00 – 20:00 (FR & NL)  & 20:00 – 21:00 (ENG)
Saturday :  09:00 – 17:30 (FR & NL)   & 17:30 – 20:00 (ENG)


