
Complete 
Start Packs
Dé alles-in-één 
betaaloplossing

Met een alles-in-één 
betaalpakket bent u 
snel en voordelig klaar 
om uw klanten bij u te 
laten betalen. Accepteer 
betalingen met alle 
populaire betaalkaarten 
gemakkelijk en veilig 
op uw vaste of mobiele 
betaalautomaat. 

Complete Start Packs
De Complete Start Packs van Worldline zijn alles in één betaalpakketten waarmee u het afrekenen in uw 
zaak eenvoudig en aantrekkelijk maakt. Niet alleen voor uw klanten, maar ook voor uzelf. U profiteert 
namelijk van extra gemak door het afhandelen van al uw betaalzaken bij één partij. Zo ontvangt u nog 
maar één factuur per maand voor de verwerking van uw volledige betalingsverkeer. U kunt uw budget 
eenvoudig beheren middels één betalingsoverzicht. Bovendien wordt u door de inbegrepen technische 
ondersteuning en onderhoud geheel ontzorgd. 

U betaalt voor een pakket een vaste all-in prijs per maand. Een Complete Start Pack bestaat uit:
• een betaalautomaat (vast of mobiel);
• onderhoud;
• technische ondersteuning ;
• online rapportage en betalingsoverzichten;
•  acceptatie van alle populaire betaalkaarten via Worldline; 
•  Dynamic Currency Conversion (DCC) waarmee u klanten van buiten de eurozone in hun eigen 

valuta laat betalen*.
*optioneel

Betaalpakketten voor uw situatie
Er zijn 2 soorten pakketten; met een vaste betaalautomaat, de Complete Start Packs, of met een mobiele 
betaalautomaat, de Complete m-Start Packs. Per pakket bestaan 3 betaalbundels die variëren in aantal 
transacties en betaalkaartomzet. Zo kunt u een betaalpakket kiezen die past bij uw zaak. 

De vaste betaalautomaat, YOMANI, wordt standaard geleverd met aparte ‘merchant unit’. Het invoeren 
van de transactie door de ondernemer gebeurt op een ‘merchant unit’ en het betalen door de klant 
gebeurt op een vaste betaalautomaat op de toonbank. Hierdoor hoeft de betaalautomaat dus niet heen 
en weer te worden geschoven over de toonbank. 

De mobiele betaalautomaat, de YOXIMO, is een compacte, alles in één betaalautomaat, inclusief een 
printer voor de transactiebon. Met een stabiele internet verbinding via Wi-Fi of 3G/4G kan overal worden 
afgerekend.

De voordelen van een Complete Start Pack op een rij
• Al uw betalingsverkeer eenvoudig en voordelig onder één dak;
• Gemakkelijke en complete service voor zorgeloos betalingsverkeer;
• Overzichtelijk online inzage in uw transacties;
• Een vaste all-in prijs voor al uw transacties.*
* Extra kosten gelden voor transacties buiten de betaalbundel.

Snel en voordelig 
klaar voor de start



worldline.com

YOXIMO

Worldline is a registered trademark of Worldline SA.

Complete Start Packs - Dé alles-in-één betaaloplossing

Over Worldline
Met het bieden van de juiste betaalmogelijkhe-
den verhogen ondernemers hun conversie en 
sales. Met ruim 40 jaar ervaring is Worldline de 
Europese marktleider in betaaloplossingen en 
betaalautomaten. Worldline levert innovatieve 
betaaloplossingen, waarmee ondernemers hun 
klanten veilig en gemakkelijk op de door hen 
gewenste manier kunnen laten betalen. Online, 
in de winkel én uiteraard ook in omnichannel 
omgevingen. Worldline biedt een compleet 
aanbod van omnichannel oplossingen, betaal-
automaten, betaalkaartacceptatie, cadeaukaar-
ten en loyalty diensten, kortom een one-stop-
shop voor uw volledige betalingsbeheer.

Met het toevoegen van Equens’ dochteronder-
neming PaySquare in 2016, heeft Worldline 
haar positie op de Europese markt voor betalin-
gen nog meer versterkt en haar aanbod van 
betaaldiensten verder uitgebreid.

Worldline BV 
Eendrachtlaan 315  
3526 LB Utrecht 
Postbus 30600  
3503 AJ Utrecht  
Nederland

Voor meer informatie
T +31 (0)88 765 7010  
E sales-netherlands@worldline.com 
W shop.worldline.nl
Worldline BV, K.v.K. 56129769

Volg ons
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Bestellen
Is een alles-in-één betaalpakket wellicht wat voor uw? Kijk op op pinnen.nl/betaalpakket voor 
meer informatie en tarieven. Of neem contact met ons op via telefoon 088- 765 70 10 of via  
sales-netherlands@worldline.com. Direct bestellen? Dat kan op shop.worldline.nl.
 

YOMANI met merchant unit

BETAALKAARTEN
ACCEPTEREN

Aantal pintransacties per maand  50 500 1000

Maximale creditcardomzet per maand e 50 e 500 e 1.000

Complete Start Complete Start + Complete Start ++

BETAALAUTOMAAT

Vaste betaalautomaat met ‘merchant unit’ 4	 4	 4

Gratis aansluiting (eenmalig) 4	 4	 4

Technische ondersteuning 4	 4	 4

Monteur op locatie  ma-vrij ma-za+koopavond ma-za+koopavond

EXTRA DIENSTEN

Online inzage in transacties 4	 4	 4

Dynamic Currency Conversion  6	 6	 Optioneel

  YOMANI YOMANI YOMANI

BETAALKAARTEN
ACCEPTEREN

Aantal pintransacties per maand  50 500 1000

Maximale creditcardomzet per maand e 50 e 500 e 1.000

Complete m-Start Complete m-Start + Complete m-Start ++

BETAALAUTOMAAT

Mobiele betaalautomaat  4	 4	 4

Gratis aansluiting (eenmalig) 4	 4	 4

Technische ondersteuning 4	 4	 4

Monteur op locatie  ma-vrij ma-za+koopavond ma-za+koopavond

EXTRA DIENSTEN

Online inzage in transacties 4	 4	 4

Dynamic Currency Conversion  6	 6	 Optioneel

  YOXIMO YOXIMO YOXIMO

Complete Start Pack met vaste betaalautomaat

Complete m-Start Pack met mobiele betaalautomaat

Vanaf 
e 37,95

Vanaf 
e 44,95

Meest 
gekozen

http://shop.worldline.nl
http://pinnen.nl/betaalpakket
mailto:sales-netherlands%40worldline.com?subject=
http://shop.worldline.nl

