
Betaalautomaten
van Worldline

Bij Worldline kunt u terecht voor innovatieve betaaloplossingen voor iedere situatie. 
Zowel voor uw winkel als webshop. Voor uw winkel biedt Worldline verschillende 
betaalautomaten waarop uw klant eenvoudig contactloos kan betalen. Hieronder 
vindt u een overzicht van onze  toonbank- en mobiele betaalautomaten.

YOMOVA

• Inclusief printer
• Netwerkaansluiting

Toonbank betaalautomaten

YOXIMO

• Inclusief printer
• GPRS of WiFi
•  Uitklapbaar beschermings- 

schild
• Huurprijs vanaf € 35,- per maand

Mobiele betaalautomaten

YOMANI ECR

•  Gekoppeld met  
kassasysteem

• Netwerkaansluiting

YOXIMO ECR

• Inclusief printer
• GPRS of WiFi
•  Uitklapbaar beschermings- 

schild
• Gekoppeld met kassasysteem

YOMANI MU

• Inclusief printer
• Met merchant-unit
• Netwerkaansluiting
• Huurprijs vanaf € 29,- per maand

XENGO (via partner)

•  Alleen pinnen  
(geen transactiebon)

•  Koppeling met telefoon via  
bluetooth

• Voor iOS en Android

€ 399,-
Adviesprijs

€ 599,-
Adviesprijs

€ 649,-
Adviesprijs

€ 699,-
Adviesprijs

€ 799,-
Adviesprijs

€ 99,-
Adviesprijs



worldline.com Worldline is a registered trademark of Worldline SA. 

Betaalautomaten van Worldline

Boost uw business 
met Worldline
Benieuwd naar de juiste betaaloplossing 
voor uw situatie? Wij bespreken graag uw 
mogelijkheden.

 
+31 (0)88 - 765 70 10

sales-netherlands@worldline.com

shop.worldline.nl
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Soort installatie Inhoud installatie Prijs

Plug & Play Volledig geïnstalleerd en verstuurd via PostNL. € 65,-

Installatie op locatie Installatie & instructie op locatie. € 140,-

Welke service past bij uw situatie? 
De Worldline betaalautomaten zijn robuust en stabiel. U wilt echter ook bij onvoorziene situaties uw klanten goed van dienst zijn. U kunt bij Worldline kiezen tussen 

verschillende onderhoudscontracten. Hiermee bepaalt u zelf hoe snel een monteur bij u is wanneer er onverhoopt iets mankeert aan uw betaalautomaat. De minimale 

onderhoudsvorm is een Basic contract. Deze kunt u uitbreiden tot een All-In of een All In Plus contract, afhankelijk van uw wensen. Hieronder vindt u onze verschillende 

contractopties met bijbehorende tarieven.  

YOMANI/YOMOVA YOXIMO

 
€ 150,- € 171,-

 
€ 129,- € 150,-

 

€ 51,- € 51,-

 € 96,- € 96,-

Onderhoudscontract Inhoud contract 

All In Plus  Helpdesk, software updates, geen extra kosten, reparatie binnen 1 werkdag op maandag 

t/m zaterdag plus een koopavond.

All-In    Helpdesk, software updates, geen extra kosten, reparatie binnen 1 werkdag op maandag 

t/m vrijdag.

Basic  Helpdesk, software updates, reparatie op afroep tegen betaling, vast starttarief à  

€ 157,50 (voorrijdkosten plus eerste half uur arbeid), reparatie binnen 3-5 werkdagen,  

6 maanden hardware garantie. 

Zondag service Alleen i.c.m. All In Plus. 

Zelf installeren of uitbesteden
Wilt u zo snel mogelijk betalingen kunnen accepteren op uw betaalautomaat? Worldline helpt u om uw betaalautomaat gereed te maken voor gebruik. Dankzij de 

plug&play-uitvoering kunt u onze betaalautomaten snel en eenvoudig zélf plaatsen. De betaalautomaat wordt volledig gebruiksklaar bij u afgeleverd. Met een een-

voudige handleiding kunt u de betaalautomaat vervolgens zelf activeren.  Laat u de installatie van uw betaalautomaat liever over aan professionals? Bij de keuze voor 

installatie op locatie komt een van onze servicemonteurs bij u langs. Tijdens de installatie krijgt u gelijk meer uitleg over de werking van uw nieuwe betaalautomaat.

Wat wilt u accepteren Kaartmerken Tarief Jaarlijkse kosten

Creditcards MasterCard en Visa 1,75  %

 Discover en Diners Club 2,50 %  € 34,-  

 JCB en UnionPay 1,95 %

Creditcard- en  MasterCard en Visa 1,60 % 

internationale debet  Discover en Diners Club  2,50 %  
€ 34,-  

(pintransacties)  JCB en UnionPay 1,95 % 

 Lokale pinbetalingen per transactie € 0,06

Acceptatie van betalingen
Bij Worldline kunt u ook terecht voor de acceptatie van betalingen. Onze betaalautomaten zijn geschikt voor de acceptatie van alle bekende internationale betaalkaarten. 

Zo regelt u alles onder één dak, veilig en betrouwbaar. Bovendien heeft u gratis online inzage in alle transacties die u via Worldline accepteert. Hieronder vindt u een 

overzicht van de tarieven.


