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Graag houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen over het
nieuwe pinnen. In deze e-Nieuwsbrief; start landelijke uitrol van het
nieuwe pinnen, gratis instructiefilmpje voor ondernemers, “uit de
lucht” bij omschakeling naar breedband?, is juiste bankcontract actief
op betaalautomaat? en status aantal EMV-geschikte betaalautomaten.
Minister Jan Kees de Jager steekt pas in
Minister van Financiën Jan Kees de Jager
heeft begin maart in winkelcentrum
Leidsenhage
(Leidschendam)
het
startsein gegeven voor de uitrol van het
nieuwe pinnen in Nederland. Download
de persfoto hier. Na de succesvolle proef
in Amsterdam en Leidschendam gaat
Nederland steeds vaker de betaalpas
insteken in plaats van doorhalen. De tvcommercial is tot en met medio april te
zien bij de publieke omroepen, RTL en
Discovery
Channel.
Informeer
uw
achterban, zodat zij zijn voorbereid op eventuele vragen van klanten en in actie
kunnen komen als zij nog niet klaar zijn voor het nieuwe pinnen.
Instructiefilmpje voor ondernemers
Speciaal voor ondernemers is een instructiefilmpje
(1,38 sec) over het nieuwe pinnen beschikbaar. Op
een laagdrempelige manier wordt de kijker
geïnformeerd over de te ondernemen acties: check
uw betaalautomaat, check uw bankcontract, check
uw verbinding. Wilt u dit filmpje op uw eigen site
plaatsen of laten zien tijdens bijeenkomsten? Klik
dan hier voor een gratis download. Liever een ander bestandsformaat? Laat het
ons weten.
Uit de lucht bij omschakeling breedband?
Voor het nieuwe pinnen is breedband de
aangewezen verbinding. Toch zien veel
ondernemers nog op tegen de omschakeling
van
pinnen
met
een
inbellijn
naar
breedbandpinnen. Zij zijn bang voor het
gedoe of dat hun pinbetalingen uitvallen.
Niemand wil - hoe kort ook – ‘uit de lucht’
zijn. Die zorg kan worden weggenomen:
breedbandinstallateurs hebben voldoende
1

ervaring met pinnen om de omschakeling vlot te laten verlopen. Zorg dat uw
achterban de voordelen van breedbandpinnen - sneller en goedkoper - kent.
Wijs ze op het overzicht van speciale breedbandinstallateurs.
Juiste contract actief op betaalautomaat?
Let op: aanpassen van het bankcontract met Maestro en V PAY alleen is niet
voldoende. Deze nieuwe merken moeten namelijk ook worden geactiveerd in de
betaalautomaat. Ondernemers kunnen dit zelf controleren door een transactie
met de EMV-chip. Is het aantal cijfers op de transactiebon dat achter 'winkel'
staat meer dan acht, dan is het goede bankcontract nog niet actief. Adviseer uw
achterban in dat geval contact op te nemen met hun betaalautomaatleverancier, anders zijn zij duurder uit.
In februari daalde het aantal niet
EMV-geschikte betaalautomaten
met zo’n 14%. Per 1 maart zijn
nog
18.706
apparaten
niet
geschikt voor het nieuwe pinnen.
Zo’n
9.900
betaalautomaten
hebben
nog
een
software
upgrade nodig en circa 8.800
apparaten
moeten
worden
vervangen. Hoogste tijd voor
deze toonbank- instellingen om in
actie te komen. Ondernemers die
hun betaalautomaten vervroegd
moeten
afschrijven,
kunnen
gebruik
maken
van
de
Sloopregeling Betaalautomaten.
Let op: informeer uw achterban
dat zij nog slechts drie maanden
aanspraak kunnen maken op de
sloopregeling, die eindigt op 30
juni 2011. Lees hier verder. Wilt
u de grafiek in uw eigen
communicatiemiddelen opnemen?
Klik dan hier voor een gratis
download. Liever een ander
bestandsformaat? Laat het ons
weten.
Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud
kunnen echter geen rechten worden ontleend en op onvolkomenheden kunnen
geen aanspraken worden gemaakt.
Nieuwsbrief voor brancheorganisaties het nieuwe pinnen
is een uitgave van:
Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen
in samenwerking met EMV-Projectbureau
www.hetnieuwepinnen.nl
branchenieuwsbrief@hetnieuwepinnen.nl
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