Een oplossing nodig om
bank- en kredietkaarten
te aanvaarden?

Kaartbetalingen aanvaarden via ING:
snel en gemakkelijk.

De meeste klanten betalen liever met hun kaart, zowel in uw zaak als online.
Daarom maakt ING het u gemakkelijk om Bancontact/Mister Cash, Visa,
MasterCard, Maestro of V-Pay te aanvaarden. ING biedt u met de dienst
ING Merchant Services1 niet alleen de keuze tussen uitstekende betaalterminals, maar ook diverse formules voor betalingsverwerking aan een
interessante prijs. Met deze nieuwe dienst hebt u de mogelijkheid om een
betaalterminal te huren of te kopen bij uw bank, zonder een beroep te moeten
doen op een derde partij. ING regelt alles voor u.

Waarom zijn bank- en kredietkaarten goed voor uw zaak?
• Stijgende verkoop: onderzoek heeft aangetoond dat klanten meer uitgeven
als ze hun kaart gebruiken dan wanneer ze cash betalen. Hoe meer kaarten u
aanvaardt, hoe groter de kans dat uw verkoopcijfers stijgen.
• Klantvriendelijk: uw klanten kunnen kiezen hoe ze willen betalen en ze hoeven
zelf niet veel cash op zak te hebben.
• Veilig: u vereenvoudigt uw boekhouding en vermindert het risico op diefstal en
verlies. Het geld van uw klant staat onmiddellijk op uw rekening. U hoeft ook
geen facturen of rappels meer te sturen.

Hebt u nog vragen of
wenst u meer informatie?
Surf naar ing.be/merchantservices of
bel naar 02 547 89 99. Uiteraard kunt u
ook terecht bij uw ING-contactpersoon.

Ontdek op ing.be/merchantservices welke oplossing het beste
bij u past en bestel meteen online.
1

Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding door ING en mits wederzijds akkoord. Aanbod uitsluitend
bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen die voor professionele doeleinden handelen.
De voorwaarden en modaliteiten van de diensten zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren, op ing.be/
merchantservices of telefonisch op het nummer 02 464 60 01.

2

Korting van 50 euro geldig voor elke opening van een contract bij een van de partners (onder voorbehoud
van de aanvaarding door een partner van ING) en waarvan de aanvraag bij ING is ingediend tussen
01.07.2015 en 30.06.2016. De terugbetaling zal eenmaal per kwartaal worden geboekt op de INGzichtrekening die de cliënt bij de partner gebruikt. Aanbod uitsluitend bestemd voor natuurlijke of
rechtspersonen die voor beroepsdoeleinden handelen, houders zijn van een zichtrekening bij ING, en nietcumuleerbaar met andere aanbiedingen voor dezelfde dienst, beperkt tot één korting per (rechts-)persoon.
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Ontdek de mogelijkheden van
ING Merchant Services.

Betaalkaarten
aanvaarden met
een terminal.

Kwaliteit en veiligheid zijn essentieel bij de verwerking van elektronische betalingen.
Daarom biedt ING u niet alleen de keuze tussen mobiele of vaste betaalterminals,
maar ook plannen voor betalingsverwerking. De toestellen werken via internet
(met vaste kabel, wifi of 3G-verbinding) en u kunt ze kopen of huren.

Uw voordelen
• Voordelig: u profiteert van zeer competitieve tarieven. In de huurformule
betaalt u een maandelijkse forfait op basis van het aantal geplande Bancontact/
Mister Cash transacties en een lage eenheidsprijs per extra transactie. Als
u al een betaalterminal hebt, zijn er geen vaste maandelijkse kosten voor
het aanvaarden van kaartbetalingen. U betaalt dan enkel per uitgevoerde
Bancontact/Mister Cash verrichting. Voor verrichtingen lager dan 25 euro geniet
u een voordeeltarief.
• Vlotte omschakeling: het is perfect mogelijk om uw huidige betaalterminal te
behouden en de betalingsverwerking aan ING over te laten. Kies hiervoor een
tariefplan via ING.
• Gebruiksvriendelijk: de betaalterminals zijn snel, betrouwbaar en u kunt er alle
betaalkaarten mee aanvaarden. Bovendien zijn ze uitgerust met de nieuwste
technologie om contactloos (via Near Field Communication) te betalen. Zo
kunnen uw klanten kleine bedragen snel en veilig betalen door hun bankkaart
tegen uw betaalterminal te houden (als hun bankkaart is uitgerust met deze
functie).
• Technische bijstand: ongeacht of u nu een toestel huurt of koopt, u kunt altijd
rekenen op technische bijstand.
• Formules op maat: ING biedt u diverse mogelijkheden. Maak een simulatie op
ing.be/merchantservices en ontdek wat het beste bij u past. U kiest zelf wat
u nodig hebt afhankelijk van uw professionele situatie en het aantal voorziene
transacties.

Betaalkaarten
aanvaarden via
uw smartphone
of tablet.

Betaalkaarten
aanvaarden op
uw webshop.

Als u weinig kaartbetalingen hebt of veel onderweg bent, dan kunt u
gebruikmaken van ING ActivePay. Met de gratis app (voor Android en iOS) op uw
smartphone of tablet maakt u via bluetooth verbinding met deze betaalterminal
om kaartbetalingen te aanvaarden. Deze dienst is dus ideaal voor wie een extra
betaalservice wil bieden aan zijn klanten. Bovendien is het veilig voor u, want u loopt
niet nodeloos met veel geld op zak. U hebt er uiteraard wel een internetverbinding
voor nodig (via wifi of 3G).

Webshops zijn niet meer weg te denken uit het commerciële landschap. Wilt u een
webshop starten of een betaalpagina op uw website plaatsen? ING ondersteunt
u daarbij. We werken hiervoor samen met partners die u alles bieden wat u nodig
hebt: betaalmodules, plannen voor betalingsverwerking of zelfs een kant-en-klare
webshop.

Uw voordelen

Uw voordelen

• Instapmodel: ideaal voor wie nog geen kaartbetalingen aanvaardt. Uiteraard
kunt u deze dienst ook gebruiken naast uw klassieke vaste betaalterminal.

• Veiligheid: onze partners hebben een jarenlange expertise en knowhow
opgebouwd.

• Goedkoop: u hoeft geen zware investeringen te doen want dit toestel is veel
goedkoper dan een traditionele mobiele betaalterminal.

• Voordelig: als ING-klant profiteer u ter kennismaking van een korting2 van 50
euro bij onze partners. Dit voordeel is geldig bij het opzetten van een website of
betaalpagina.

• Flexibel: het toestel is klein en past in uw broekzak. U neemt het overal mee
naartoe, net als uw smartphone. Zo kunt u om het even waar betalingen
ontvangen.
• Handig: de gratis app biedt heel wat praktische functies en helpt u om uw
verrichtingen te beheren. U hebt altijd een overzicht van al uw ontvangen
betalingen, niet alleen met de kaart maar ook cash. Zo vereenvoudigt u uw
boekhouding. Ontdek de demovideo op ing.be/merchantservices.

Ontdek de verschillende mogelijkheden op ing.be/merchantservices.

• Vrije keuze: u kiest zelf met welke partner u in zee gaat.

