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inspiratie voor hoevewinkels

Betalen met de kaart wordt al heel lang 
gedaan. Daarbij komt dat minder en 
minder cash geld op zak hebben. Als 
hoeveproducent verlies je klanten en 
omzet als je daar geen aandacht voor 
hebt. Tegenwoordig zijn er meerdere 
manieren om digitaal te betalen. We 
maken je wegwijs in het aanbod met 
de bijhorende kosten.

Mogelijkheden voor digitaal betalen

win-win voor jou en de klant
•  Het is veiliger, ook als je met personeel werkt.
•  Verminderd risico op kassafouten en vals geld.
•  Groot gebruiksgemak en snelle betaling.
•  Het is aantrekkelijk en getuigt van een eigentijds imago.
•  De administratie verloopt eenvoudiger.
•  Hygiënischer dan werken met contant geld.
•  Door het beperken van papieren biljetten en geldtransporten is het milieuvriendelijker.

Op dit moment bestaan er meerdere manieren om digitaal geld te ontvangen. Ontdek   
een overzicht met toelichting bij elk systeem. Een overzicht van de kosten krijg je in de  
tabel op het einde van de fiche.
 - betaalterminal
 - contactloos betalen
 - QR-codes via banking apps
    • Payconiq
    • Apple Pay
    • Pinpads - Sumup

tips & tricks



1. Betaalterminal
 Wellicht de meest bekende optie. Je biedt je bankkaart aan in de terminal en geeft je 
 pincode in om te betalen. De terminal aanvaardt verschillende soorten kaarten: 
 debetkaarten, creditkaarten en maaltijdcheques.
 Bij het werken met een betaalterminal sta je voor een belangrijke keuze. Koop je een 
 terminal aan of huur je deze? 
 Hou bij het aankopen rekening met volgende zaken:
 - Tot eind 2022 kan je genieten van een verhoogde investeringsaftrek.
 - Naast de aankoop van de terminal is er vaak nog een onderhoudscontract.
 - De technologie van een gekochte terminal veroudert relatief snel (na ongeveer 5 jaar).
 Een terminal huren biedt dan weer een aantal voordelen:
 - Je bent continu mee met de technologische evoluties.
 - In je huurcontract is vaak al een onderhoudscontract inbegrepen.
 - Je kan sneller overstappen naar een ander systeem.
 Je kan een drietal soorten betaalterminals onderscheiden:
 - Toonbank terminal
 o Klassieke systeem
 o Makkelijk te koppelen aan kassa, bonnenprinter,..
 o Vooral interessant als je klanten altijd aan de kassa betalen.
 - Mobiele terminal
 o Biedt alle mogelijkheden van een vaste terminal.
 o Handig als je op verplaatsing verkoopt (vb. markt, aan huis).
 o Geschikt voor horeca-activiteiten zoals een hoeveterras.
 - Pinpad (zie verder)

2. Contactloos betalen
 Contactloos betalen komt vooral de laatste jaren sterk op. Via NFC (Near Field 
 Communication)-technologie communiceert je betaalterminal vanop korte afstand   
 met de betaalkaart van je klant. Je kan deze manier van betalen vergelijken met een  
 klassieke kaartbetaling met het voordeel dat het iets sneller gaat. De verwerking 
 gebeurt op dezelfde veilige manier als bij een normale kaartbetaling, maar er moet 
 geen pincode meer worden ingegeven bij betalingen tot € 50. Wanneer je boven de 
 som van € 50 gaat moet er alsnog een pincode worden ingegeven. Als een klant in
 een korte tijd opeenvolgende transacties doet en een totaalbedrag van € 150 bereikt
 zal hij ook een pincode 
 moeten invoeren of zijn 
 kaart in de terminal steken.
 Contactloos betalen is dus 
 vooral interessant wanneer 
 je in hoofdzaak met kleine 
 bedragen werkt. Je blijft 
 wel nood hebben aan een 
 betaalterminal, waardoor 
 je hier vooral tijdswinst zal 
 boeken.
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Foto persoon met camera:

3. QR-codes via banking apps
 De meeste banken bieden tegenwoordig een banking app aan. Daardoor kan je via je 
 smartphone je rekeningstand controleren, overschrijvingen uitvoeren en communiceren 
 met de bank. Deze apps bieden ook een betaalfunctie aan. Via het scannen van een 
 QR-code kan er zo contactloos betaald worden. De hoevewinkel voorziet hiervoor een  
 QR-code die verbinding maakt met je bankrekening. Informeer eventueel even verder bij  
 je bank. 

 • Payconiq
 Betalen via Payconiq kan je vergelijken met contactloos betalen via banking apps. Het  
 grote voordeel is dat Payconiq werkt voor iedereen die de Payconiq-app geïnstalleerd  
 heeft. De klant scant via de Payconiq-app jouw QR-code, die gekoppeld is aan je bank-
 rekening. Werk je enkel met banking apps, dan bestaat de kans dat sommige klanten niet 
 zullen kunnen betalen omdat hun bank deze functie (nog) niet aanbiedt. Het is een 
 eenvoudige en vrij goedkope manier voor digitale betalingen. Je betaalt geen vaste kosten, 
 enkel een transactiekost van € 0,06/transactie in de winkel of € 0,20/online betaling.  

 • Apple Pay
 Apple Pay is een mobiele betalingsdienst die ontwikkeld werd door Apple Inc. Gebruikers 
 met een geschikt Apple-apparaat, gekoppeld aan een credit- of debetkaart kunnen zo 
 betalen. Apple Pay vereist geen speciale eigen betaalautomaten, maar werkt op alle 
 bestaande betaalterminals die contactloos betalen ondersteunen.

 • Pinpads - Sumup
 Sumup is een vrij recent betalingssysteem in de vorm van een zogenaamde pinpad. Een 
	 kleine	mobiele	terminal	staat	in	verbinding	met	een	wifi-verbinding	of	een	mobiele	
 gegevensverbinding. Hiermee aanvaard je contactloos de meest courante betaalkaarten. 
 Betalingen via maaltijdcheques kan je niet aanvaarden met Sumup. De instapdrempel  
 is erg laag. Je kan starten met de goedkoopste terminal van €20. Bovendien betaal je  
 geen abonnementskosten. Dit systeem is makkelijk uitbreidbaar. Je kan het koppelen aan 
 je kassa, bonnenprinter,… Het enige nadeel is
 dat de transactiekost van 2,75% aanzienlijk 
 hoger is vergeleken met  andere systemen.

4. Hoe kies ik een systeem dat bij mij past?
 Het is belangrijk om een doordachte keuze te 
 maken en te bepalen welk betalingssysteem 
 het beste past bij jouw situatie. Overloop jouw 
 situatie via onderstaande wegwijzer.

	 Op	de	website	van	Febelfin	vind	je	ook	een		
 handige keuzewijzer. Door de situatie aan te  
 duiden die het best bij je past krijg je meteen 
 een overzicht van de meest geschikte 
 betaalsystemen.

Deze publicatie kadert in het PDPO-project Farmer Business +, gerealiseerd met 
steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.



5. Overzicht van systemen en de bijgaande kosten
 Aan elk systeem zijn kosten verbonden die je kan onderverdelen in vaste kosten, 
 abonnementskosten en transactiekosten:

Betalings-
systeem Vaste kosten Abonnementskosten/ 

onderhoudskosten
Transactiekosten 

(bedrag/transactie)

Betaal-
terminal 
(kopen)

€600 - €900 + 
eenmalige installatie-
kost van €50 - €150

€3 - €15/maand €0,12 - €0,17

Betaal-
terminal 
(huren)

Eenmalige installatie-
kost van €50 - €150

€20-€30/maand met 
beperkte helpdesk

€60/maand met 7/7 
helpdesk

+- €0,07

Banking 
apps / /

€ 0,07 - €0,22 
afhankelijk van het 
aantal transacties 

(meer = goedkoper)

Payconiq / / €0,06 of €0,20
Sumup €20 - €150 / 2,75%

 

Deze publicatie kadert in het PDPO-project Farmer Business +, gerealiseerd met 
steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.


