
Cashless Betalen
Betalen met sleutelhanger of kaart eenvoudiger dan ooit!

Heeft u voor uw (sport)vereniging wel eens gedacht aan een betaalsysteem zonder contant geld? Uw 

ledenkaart gebruiken als betaalmiddel? Aankopen van uw leden en gasten automatisch koppelen aan 

een loyaltysysteem?

Alle diensten die nodig zijn om zonder contant geld te betalen zijn gebundeld in één oplossing, 

Cashless Betalen. Deze bunde ling is het resultaat van jarenlange ervaring van de partners Carian, 

Multicard en Rabobank. Het systeem is voor zowel leden als voor uzelf niet aan een specifieke bank 

gebonden en geeft dus alle vrijheid. Maak een einde aan het onveilig verwerken en afdragen van contant 

geld en stap over!

Betalen met sleutelhanger, kaart of polsbandje

Betalen kan met een plastic kaart, vergelijkbaar met 

een tankkaart of een bankpas. We gaan zelfs zo 

ver dat dit ook een sleutel hanger kan zijn of voor 

kinderen een polsbandje. Al deze ‘betaalmiddelen’ zijn 

gekoppeld aan uw online bankrekening van MiniTix. 

MiniTix is een product van de Rabobank en kan in 

combinatie met iedere andere bank gebruikt worden. 

Geld bijstorten kan middels PIN, automatisch 

opwaarderen of iDEAL. Zo staat er altijd voldoende 

saldo op de rekening en is het geld van uw leden door 

de Rabobank gewaarborgd. 

Hoe het werkt

De kassa (POS) is vergelijkbaar met systemen 

zoals we die kennen uit supermarkten, winkels, etc. 

Echter wanneer de betaling afgehandeld wordt, is het 
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Zeer flexibel betaalgemak

Juist voor kleine bedragen is Cashless Betalen 

uitermate geschikt. De betaalkaarten, sleutelhang-

ers of polsbandjes kunnen gekoppeld worden 

aan uw vereniging en kunnen worden bedrukt 

met persoonsgegevens, logo’s of sponsoring. 

Uiteraard regelen wij de gehele kaartuitgifte en 

staat onze supportafdeling klaar voor technische 

ondersteuning. Met bezoekers of prepaidkaarten 

helpen we u ook graag op weg. Cashless Betalen 

is, modern, snel en veilig! 

Meer informatie

Wenst u meer informatie of een demonstratie op 

locatie? Neem dan contact op met Multicard 

en stap over op Cashless Betalen. Bel tijdens 

kantooruren 0186 – 636 530 of mail naar:

info@cashlessbetalen.nl.

 

ook mogelijk met de Cashless Card te betalen. De 

eventuele mogelijkheid tot PIN-betalen blijft bestaan, 

maar in plaats van met contant geld te betalen, 

wordt de Cashless Card bij de kassa gehouden. De 

betaling is binnen enkele seconden uitgevoerd. Het 

verschul digde bedrag wordt van de online rekening 

afgeschreven. Een overgangsperiode van contant 

naar volledig elektronisch betalen is mogelijk.

“In de voetbalkantine kunnen
we nu heel snel en veilig met
onze sleutelhanger betalen...”



Tarieven
Cashless Betalen - adviesverkoopprijzen

Cashless Betalen

Abonnement tot 500 leden

Abonnement vanaf 500 leden

Transactiekosten (MiniTix)

Opstartkosten

€ 29,95 p. mnd.

€ 49,95 p. mnd. 

€ 0,06

€ 425,-

Betaalkaarten

Full color voor- en achterzijde

Full color voorzijde, één kleur achterzijde

Teamkaart (full color voor- en achterzijde)

Minimale afname 500 stuks

€ 3,99 per stuk

€ 3,49 per stuk

€ 6,99 per stuk

Sleutelhangers (40 x 20 mm)

Full color voor- en achterzijde

Full color voorzijde, één kleur achterzijde

Minimale afname 500 stuks

€ 4,99 per stuk 

€ 4,49 per stuk

Polsbandjes - in diverse kleuren

Eén kleur bedrukt met logo

Minimale afname 500 stuks

€ 4,99 per stuk

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief btw. Minimale contractperiode is 
12 maanden, daarna is het abonnement per maand opzegbaar.

Graag verduidelijken wij of een van onze dealers u persoonlijk de voordelen van 
Cashless Betalen. Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met 
Multicard, telefoonnummer 0186 - 636 530, mail naar info@cashlessbetalen.nl 
of informeer bij uw dealer.

Multicard
Postbus 1563
3260 BB Oud-Beijerland
www.cashlessbetalen.nl

Albert Einsteinstraat 8
3261 LP Oud-Beijerland
Telefoon 0186 - 636 530

Om gebruik te maken van Cashless Betalen heeft u een abonnement nodig. Daar-

naast betaalt u per betaling transactiekosten. Voor uw leden zijn er verschillende 

betaalmiddelen beschikbaar. U heeft de keuze uit een plastic kaart, sleutelhanger 

of polsbandje. Al deze betaalmiddelen zijn voorzien van een RFID-chip die gelezen 

kan worden door het Carian kassasysteem.

Kassasysteem Carian

Carian Imprex 15” PC-Touch kassa incl. 3” printer

Klantendisplay 2-lijn

Klantendisplay 12” scherm

Kassalade zwart, 8 vakken

Barcodescanner

Dallas voor automatische aanmelding bediendes

Router voor netwerk/handheld

DT-350 handheld

Keukenprinter

Mobiele terminal

* Optioneel

Internetaansluiting en PIN

DSL verbinding, router + installatie

DSL verbinding, service/support + internettoegang

Banksys IP terminal voor PIN/Chip transacties incl. 

installatie en kassakoppeling, excl. DSL lijn

Alleen van toepassing indien een internetaansluiting nog niet aanwezig is.

Uw dealer

Adviesverkoopprijs

€ 2.700,-

€ 160,-*

€ 420,-*

€ 90,-*

€ 160,-*

€ 125,-*

€ 260,-*

€ 820,-*

€ 260,-*

op aanvraag

€ 495,-

€ 35,- p. mnd.

€ 1.499,-
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