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€ 600 korting op
kassa en pin als u
contactloos betalen
van ING erbij neemt
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Beste penningmeester, voorzitter
en bestuursleden

ING en Voetbal
(introductie)

ING helpt het Nederlandse voetbal verder
Sinds januari 2010 is ING hoofdsponsor van de KNVB. De combinatie ING en Nederlands
elftal ligt voor de hand: beiden zijn oer-Nederlands, delen Oranje als kleur en hebben de
leeuw als logo. ING wil het Nederlandse voetbal verder helpen. Dat vraagt om veel meer dan
sponsoring van het Nederlands elftal. We willen kinderen met meer plezier laten voetballen,
amateurclubs helpen gezond te blijven, het vrouwenvoetbal in Nederland naar een hoger plan
tillen en Oranje dichterbij brengen: voor alle voetbalfans!
ING heeft er voor gekozen zich voor lange tijd te verbinden aan de KNVB en het Nederlandse
voetbal: tot 2018. Om het Nederlandse voetbal echt verder te helpen wil ING een betrokken
en actieve sponsor zijn die veel meer doet dan logo’s plakken en borden neerzetten. Van zo’n
partnership profiteert de KNVB, het Nederlandse voetbal en ook ING. Dat doen we onder de
vlag van: ‘Oranje is liefde voor voetbal, Oranje is ING’. Het zegt alles over onze rol in het
voetbal: we zijn misschien wel de grootste fan van Oranje en we ondersteunen het
Nederlandse voetbal daar waar dat het meest nodig is.

De rol van ING
Om onze liefde voor voetbal te tonen, organiseren we verschillende activiteiten die samenkomen in twee belangrijke pijlers van het Nederlandse voetbal: Oranje (het Nederlands elftal
en de overige selectieteams) en het amateurvoetbal in Nederland. Waarbij we ons met name
inzetten voor de jeugd en vrouwenvoetbal. Deze activiteiten moeten een concrete bijdrage
leveren om de belangrijke positie van voetbal in Nederland te behouden en te versterken.
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Amateurvoetbal
Amateurclubs staan aan de basis van de maatschappelijke en sportieve rol van het
Nederlandse voetbal. De verenigingen zijn heel belangrijk voor de jeugd, voor hun ouders en
voor de wijken waar ze gevestigd zijn. Wij willen daarom een bijdrage leveren aan het gezond
houden van het amateurvoetbal. Dat doen we onder andere met het ING-Voetbalverenigingsprogramma en Crowdfunding voor amateurverenigingen. Ook delen we onze financiële
kennis en helpen we clubs met een speciaal aanbod om contactloos betalen in voetbalkantines toegankelijker te maken.
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Jeugd
Sporten is leuk, gezond en draagt bij aan een socialere maatschappij. Wij vinden dat sporten
een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van jongeren. Hoe eerder de jeugd in
aanraking komt met sport, en voetbal in het bijzonder, hoe beter. Wij inspireren daarom de
jongste jeugd met Oranje voetbalactiviteiten, en maken het mede mogelijk dat ze met plezier
kunnen voetballen. Dat doen we door het beschikbaar stellen van een materialenpakket met
ballen, goaltjes en trainingshesjes. Hiernaast hebben wij het ‘Welpenvoetbal’ geadopteerd. Dit
programma leert kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs kennismaken met voetbal zodat, net als
ING, zoveel mogelijk kinderen liefde voor voetbal krijgen.
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Een nieuw kassasysteem en
contactloos betalen bij uw
vereniging tegelijkertijd!
Le Credit Sportif levert kassasystemen aan sportverenigingen. Door de simpele
indeling van de kassaterminal kan iedere vrijwilliger er moeiteloos mee werken.
Overbodige functies zijn weggelaten zodat de kassa overzichtelijk en gebruiks
vriendelijk is. Standaard wordt de kassa geleverd met kassalade, bonnenprinter,
software, pinterminal (gedurende deze actie), installatie en training op locatie.
Contactloos betalen is de nieuwe vorm van pinnen. In plaats van de betaalpas in de
pinterminal te steken wordt de betaalpas tegen de automaat aangehouden. ING en Le Credit
Sportif maken in deze brochure voor u inzichtelijk waarom contactloos betalen en een nieuw
kassasysteem en en pinterminal voor uw vereniging een verstandige keuze zijn.

Ons aanbod

Elke amateurvoetbalvereniging die een nieuw kassasysteem en pinterminal van Le Credit
Sportif aanschaft en tegelijkertijd een overeenkomst Accepteren Betaalpassen van ING afsluit,
ontvangt een éénmalige korting van € 600,- inclusief BTW op de aanschafprijs. Het aanbod
geldt alleen als beide producten tegelijkertijd worden afgenomen.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u de volgende acties ondernemen t.a.v. de
Overeenkomst Accepteren Betaalpassen:
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2. Uw vereniging is een nieuwe klant van ING
Ga naar het dichtstbijzijnde ING-kantoor en vraag het Verenigingen en Stichtingenpakket
aan van ING. Check altijd eerst of de juiste bestuursleden zijn geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel. Acceptatie vindt plaats als het klant acceptatie proces positief is
doorlopen.
Wanneer kunt u direct een zakelijk betaalpakket openen?
Als u voldoet aan onderstaande punten, dan kunt u in de meeste gevallen direct zelf online of
op een ING-kantoor een zakelijk betaalpakket openen:
• U bent nog geen zakelijke klant van de ING en doet een aanvraag voor een Starters-,
Ondernemers- of Verenigingen en Stichtingen pakket
• Uw vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
• Uw vereniging heeft geen buitenlandse rechtsvorm
• U bent meerderjarig, bestuurder bij een vereniging en kunt zich legitimeren
• U wordt geaccepteerd als zakelijke klant
3. Maak een afspraak met een adviseur van Le Credit Sportif voor het leveren van
het kassasysteem en de installatie van de pinterminal.
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1. Uw vereniging is een bestaande klant van ING.
Ga naar ING.nl en vraag online de overeenkomst Accepteren Betaalpassen aan via
https://www.ing.nl/zakelijk/betalen/geld-ontvangen/pin-betalingen-ontvangen/
accepteren-betaalpassen/index.html
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Een nieuw kassasysteem en
contactloos betalen bij
uw vereniging tegelijkertijd!
Meer gemak en snelheid met een kassasysteem en pinterminal van
Le Credit Sportif en een overeenkomst Accepteren Betaalpassen van ING.

Betalen in Nederland

•
•
•
•
•

Kosten van een
pinterminal

Wat kost pinnen / contactloos betalen?
• Eenmalig € 600 exclusief BTW voor de aanschaf van de pinterminal. De kosten per
transactie staan vermeld in de brochure

En het meest belangrijke, voor u als penningmeester?
• Een overzichtelijke administratie
• Real time inzicht in de omzet
• Minder eigen verbruik door inzicht en controle
• Gemakkelijker innen contributie en boetes
• Inzicht in voorraadbeheer
• Lagere kosten (dus geld over voor andere zaken)
• Minder kans op kasverschillen
• Minder kans op vals geld
• Minder werk (kascontrole etc.)

Circa 24 miljoen betaalpassen in Nederland
2,9 miljard pintransacties
Circa 3,7 miljard contante transacties
322.197 pinterminals
Ontwikkeling pinnen: 9,5% groei in 2014

Maar wat kost contant geld?
• 24 cent voor iedere transactie (onderzoek EIM, 2011)
Meest voorkomende kosten bij contante transacties
• Wisselgeld
• Geldtransport
• Afstorten geld
• Geldverzekering
• Randapparatuur
• Rentederving kasgeld
De voordelen
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Contactloos betalen en een goed kassasysteem en pinterminal bieden verschillende
voordelen: voor de club, voor het gemak, voor de veiligheid maar vooral voor u als
penningmeester.

Voor de club
• een manier van betalen
• een contactloze betaling duurt 2 seconden
• een extra service voor leden en bezoekers
• een extra commerciële kans (kassa is voor meerdere doeleinde in te zetten)
Voor het gemak
• de barmedewerkers hoeven minder te tellen na hun dienst
• de barmedewerkers dragen minder verantwoordelijkheid
• leden vinden het prettig en gemakkelijk om contactloos te betalen en/of pinnen
• Contactloos betalen werkt snel. Tot en met € 25 euro is geen pincode nodig
Voor de veiligheid
• minder kans op inbraken
• minder kans op fraude
• minder kans op overval tijdens geldtransport (afstorten)
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Q&A’s

Wie is Le Credit Sportif?
Le Credit Sportif levert kassa- en betaalsystemen speciaal voor vrijwilligers. Het kassasysteem kan ook worden gekoppeld aan een pin-terminal of andere initiatieven om te
kunnen betalen zonder cash.

Tarieven bundels
Aantal pinbetalingen in bundel (excl. btw)
150
€
2,98
300
€
6,88
500
€ 12,08

Wat kost een kassasysteem met pinterminal?
De totale kosten zijn € 2.965 inclusief btw.

Welke betaalpassen accepteert ING?
Door te kiezen voor het product Accepteren Betaalpassen van ING kunt u Maestro en V PAY
betalingen accepteren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de € 600, inclusief BTW korting?
U komt alleen in aanmerking voor de éénmalige korting als u tegelijkertijd een kassasysteem
met pinterminal van Le Credit Sportif aanschaft alsmede een overeenkomst Accepteren
Betaalpassen van ING afsluit.

Onze vereniging heeft nog geen zakelijke ING rekening, wat moeten we doen?
Ga naar het dichtstbijzijnde ING-kantoor en vraag het Verenigingen en Stichtingenpakket
aan van ING. Check altijd eerst of de juiste bestuursleden zijn geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel. Acceptatie vindt plaats als het klant acceptatie proces positief is doorlopen.

Wie levert het kassasysteem en de pinterminal?
Het kassasysteem en de pinterminal worden geleverd door Le Credit Sportif.
U dient zelf zorg te dragen voor de overeenkomst Accepteren Betaalpassen van ING.
Hoe u dat doet staat vermeld in deze brochure bij het onderwerp “ons aanbod”. U kunt ook
uw adviseur van Le Credit Sportif benaderen. Zij helpen u graag verder.

Ik wil graag de overeenkomst Accepteren Betaalpassen van ING afsluiten.
Hoe doe ik dit?
U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier op ING.nl/zakelijk

%

Hoe werkt contactloos betalen?
U kunt contactloos betalen met een daarvoor geschikte Betaalpas en/of geschikte mobiele
telefoon. Heel eenvoudig door de telefoon of pas tegen de betaalterminal te houden. Dat is
vooral handig bij het betalen van bijvoorbeeld een een drankje of hapje. De betaling verloopt
sneller omdat er voor bedragen tot met € 25 geen pincode nodig ist.
Veel kinderen hebben geen pinpas, wat doe je daar mee?
Vanaf 12 jaar mogen kinderen een eigen pinpas gebruiken. De pas met bijbehorende betaalrekening kan gekoppeld worden aan de rekening van een van de ouders. Kinderen die nog
geen pinpas hebben kunnen natuurlijk ook nog gewoon met contant geld betalen in de
sportkantine.

Wat kost een pinnen per transactie?
Dat is afhankelijk van het aantal transacties, er zijn twee varianten.
1. Schijven
U betaalt apart voor de betalingen met uw pinterminal. Met de schijven kunt u Maestro- en
V PAY- transacties accepteren en bent u dus klaar voor het nieuwe pinnen. Hoe meer
transacties u doet, des te goedkoper het transactie tarief wordt. PIN-transacties vallen niet
onder schijven. Dit heeft te maken met de overgang naar het nieuwe pinnen. Het betaalmerk
PIN wordt vervangen door de internationale betaalmerken Maestro en V PAY. Voor een PINtransactie geldt een prijs van € 0,052 per transactie.

Kinderen worden met een paar euro naar de club gestuurd, wat doe je daarmee?
Deze kinderen kunnen nog steeds bij de club betalen met contant geld. Vanaf twaalf jaar
mogen kinderen een eigen pinpas hebben. Vanaf dat moment kunnen zij contactloos betalen.
Hoe zit het met pinnen / contactloos betalen en fooien?
Op basis van de kwaliteit van de ontvangen service worden fooien toegekend. Fooien kunnen
gemakkelijk opgeteld worden bij het te betalen bedrag. Het extra bedrag (de fooi) wordt via
het kassasysteem ingevoerd. Vervolgens wordt dit bedrag gepind of contactloos betaald.

Aantal pinbetalingen(excl. btw)
0 tot 50
€ 0,052
50 tot 100
€ 0,051
100 tot 250
€ 0,050
250 tot 500
€ 0,049
500 tot 1000
€ 0,048
1000 en meer
€ 0,047

Welke invloed heeft contactloos betalen op het geven van fooi?
Contactloos betalen heeft daar geen invloed op. Het is vaak gemakkelijk om de fooi te pinnen
in plaats van contant omdat men niet altijd kleingeld op zak heeft.
Is contactloos betalen veilig?
Bent u uw pas verloren of is deze gestolen? Neem dan direct contact op met de ING. Het
maximale bedrag dat achtereenvolgens zonder pincode contactloos kan worden betaald is
€ 50. Is uw Betaalpas na verlies of diefstal gebruikt voor contactloze betalingen? Dan
vergoeden we het bedrag aan u dat is afgeboekt. Hiervoor geldt geen eigen risico.

2. Bundels
Met bundels koopt u een vast aantal transacties voor een vast bedrag per maand. Voor
transacties buiten de bundel wordt een prijs van € 0,052 per transactie in rekening gebracht,
ongeacht het betaalmerk (PIN, Maestro, V PAY).
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Tijdens piekmomenten is contactloos betalen niet snel genoeg of geen goed
alternatief voor contant. Kan ik met contactloos betalen piekmomenten opvangen
tijdens de rust (500 kopjes koffie in 15 minuten)?
Contactloos betalen is een goed alternatief voor cash. De betaalhandeling gaat in principe
even snel als cash, want je hoeft geen geld te tellen en onder de € 25 euro hoeft er geen
pincode ingevoerd te worden. De voorwaarde hiervoor is wel dat de u een geschikte
pinterminal heeft en de consument een geschikte betaalpas.
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