
CCV
Payment
Facilitator

Veilig, helder en 
overzichtelijk

  Betalingen veilig en snel 
bijgeschreven.
  Eén aanspreekpunt.
  Mogelijkheid tot 
Retourpinnen.
  Mogelijkheid tot variabele 
boekingsperioden, 
afgestemd op uw 
openingstijden.
  Verwerking van debetkaart 
betalingen en creditcards, 
cadeaukaarten en 
spaarkaarten.
  Bank en betaalautomaat 
onafhankelijk.
  Binnen 24 uur geschikt voor 
aansluiting en activering.

Onze medewerkers helpen u graag.
088 228 9870 • sales@nl.ccv.eu
www.ccv.nl



CCV Payment Facilitator
Wij verzorgen graag de afhandeling van de transacties voor u. Kiest u voor transactiever-
werking bij ons, dan zorgen wij ervoor dat uw betalingen veilig en snel zijn bijgeschreven.

Onze medewerkers helpen u graag.
088 228 9870 • sales@nl.ccv.eu

PF.T0815.01

Is transactieverwerking van CCV iets voor u?

Retourpinnen
Met retourpinnen stort u het 
aankoopbedrag of een borg terug op de 
rekening van uw klant.

Verschoven boekingsperioden
Afgestemd op uw openingstijden. De 
ontvangen pinbedragen op uw rekening 
komen zo altijd overeen met uw 
dagomzet.

Dagelijkse rapportage    € 9,95*

Wekelijkse rapportage    € 4,95*

Maandelijkse rapportage    € 1,95*

Dag-, week- of maandrapportages
U ontvangt de rapportages per e-mail. 
Zo heeft u altijd actueel inzicht in 
uw pintransacties. Aan de betaling 
gekoppelde referentienummers worden 
overzichtelijk weergegeven. 

Verschoven boekingsperiode    € 2,95*

Fooi functionaliteit
Uw klanten kunnen op uw 
betaalautomaat een fooi toevoegen aan 
het af te rekenen bedrag.
 
* Prijzen zijn per betaalautomaat, per maand.

Optioneel bij 
transactieverwerking

Inbegrepen bij 
transactieverwerking

•	 Gecertificeerde,	veilige	verwerking	
van uw transacties.

•	 Binnen 24 uur geschikt voor 
aansluiting en activering.

•	  Onafhankelijk van uw betaalautomaat 
en bank.

•	 Totale afwikkeling van alle debet 
betalingen.

•	  Standaard boekingsperiode van  
00.00 uur tot 00.00 uur.

•	 Referentienummer bij betaling 
(weergegeven in rapportages).

•	  Eén contract en één aanspreekpunt 
voor uw gehele elektronische 
betalingsverkeer.

CCV Prijs 

Betaalautomaat  
abonnement, per maand    € 1,95
Kosten per transactie    € 0,055

Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.
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WEEK

RAPPORTAGE
MAAND

DATUM TIJD REFERENTIENR.
20120124 09:40:57 156487932
20120124 09:41:45 846524572
20120124 10:46:49 987643587
20120124 10:53:35 245192743
20120124 12:01:55 684365168

RAPPORTAGE
DAG

Verschoven boekingsperiodes

Rapportages

Heeft u uw betaalautomaat gekocht of gehuurd?

Uw transactieverwerking wordt verzorgd door CCV.GehuurdGekocht

U heeft al een passende oplossing bij uw situatie.

U profiteert van scherpe tarieven.

U bespaart direct met CCV. Neem contact met ons op voor 
meer informatie hierover.

Dit kan met onze verschoven boekingsperioden. Neem 
contact met ons op voor meer informatie hierover.

Met de digitale rapportages van CCV heeft u altijd actueel 
inzicht in uw pintransacties. Neem contact met ons op voor 
meer informatie hierover.

JaNee

Heeft u al transactieverwerking van CCV?

JaNee

Is het tarief op deze leaflet goedkoper?

JaNee

Wilt u dat de ontvangen pinbedragen op uw 
rekening overeenkomen  met uw dagomzet?

JaNee

Wilt u per e-mail dag-, week- of maandrapportages 
van uw pintransacties ontvangen?


