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Elektronisch betalen 
 

Momenteel lopen de inschrijvingen voor de activiteiten via inschrijfformulieren op de SPiN-kamer. 
Betalingen voor activiteiten worden gelijktijdig met de inschrijving contant voldaan en waar nodig 
wordt er gebruik gemaakt van machtigingen.  
 
Met de ontwikkeling van de nieuwe SPiN-website bestond de wens tot online inschrijvingen met daarbij 
de mogelijkheid tot online betalen via iDEAL. Deze online betalingen zouden het gebruiksgemak 
verhogen en de drempel tot inschrijven moeten verlagen. Een bijkomend voordeel is dat er geen 
gebruik gemaakt hoeft te worden van wisselkassen en de hoofdkas, wat leidt tot minder werk voor de 
penningmeester en daarnaast tot minder fouten in de boekhouding. Tevens zorgt een afname van 
contante betalingen voor een verlaagd financieel risico doordat de hoofdkas minder geld bevat.  
 
Hoewel online betalen een aantal voordelen kent, merkt het VIe bestuur ook een aantal nadelen op. Zo 
is iDEAL een Nederlands betaalproduct dat werkt met de tien grootste Nederlandse banken, waardoor 
leden met buitenlandse rekeningen het systeem niet kunnen gebruiken. Daarnaast zijn de kosten van 
iDEAL voor kleine bedragen relatief hoog. De goedkoopste aanbieders van iDEAL stellen geen standaard 
programmering ter beschikking. Dit betekent dat het gehele systeem handmatig geprogrammeerd 
moet worden binnen de omgeving van de website. Dit proces brengt verhoogde kosten met zich mee 
en is daarbij ook erg tijdsintensief. Wanneer er wordt gekozen voor een systeem dat compatibel is met 
de omgeving van de website is deze implementatie sneller en goedkoper uit te voeren. Echter liggen in 
dit geval de jaarlijkse kosten veel hoger.  
 
Tot op heden is er nog niet begonnen met de programmering van het systeem. De verwachting is dat 
iDEAL pas in het verenigingsjaar 2014-2015 is geprogrammeerd, waarna een uitgebreide periode van 
testen nodig is. De ingebruikname van het systeem wordt dan ook op zijn vroegst in het verenigingsjaar 
2015-2016 verwacht.  
 
Omdat de uiteindelijke ingebruikname van een gedegen digitaal inschrijf- en betalingssysteem nog 
enige tijd op zich laat wachten en vanwege de hoge kosten per iDEAL-transactie is het VIe bestuur op 
zoek gegaan naar alternatieve betaalmethoden. Hierbij viel de keuze al snel op een pinautomaat.  
 
Een pinautomaat verhoogt het betaalgemak voor leden om verschillende redenen. Een veel 
voorkomend probleem bij grotere activiteiten is dat leden geen contant geld bij zich hebben om voor 
de activiteit te betalen. Een pinautomaat ondervangt dit probleem doordat alle inschrijfgelden op de 
SPiN-kamer gepind kunnen worden. Daarbij zorgt het gebruik van een pinautomaat ervoor dat er 
minder wisselkassen benodigd zijn en dat de hoeveelheid geld in de hoofdkas omlaag kan. Doordat er 
minder kassen zullen zijn neemt de kans op telfouten af. De kans op boekhoudkundige fouten neemt 
ook af omdat er aan de pinbetalingen referentienummers meegegeven kunnen worden. Voorbeelden 
van zaken die met behulp van een pinautomaat betaald kunnen worden zijn: reizen, activiteiten, SPiN-
truien en vesten, merchandise en achterstallige contributie. Een bijkomend voordeel van het gebruik 
van een pinautomaat in vergelijking met het gebruik van iDEAL, is dat het ledencontact behouden blijft. 
Mensen blijven zich immers inschrijven op de SPiN-kamer.  
 
Om een goede afweging te kunnen maken is het van belang om een indicatie te krijgen van de volgende 
factoren: 
- Implementatieperiode 
- Aanschaf/huurkosten  
- Onderhoudskosten 
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- Transactiekosten 
 
Implementatieperiode 
Na aanschaf kan een apparaat vrijwel direct (binnen 24 uur) aangesloten en geactiveerd worden. 
Daarbij wordt het payment contract direct gekoppeld worden aan de bankrekening. 
 
Kosten 

Provider Aanschaf 
(eenmalig) 

Installatie 
(eenmalig) 

Onderhoud 
(jaarlijks) 

Transactiekosten 
(per transactie) 

Transactiekosten totaal 
per jaar (2000 transacties) 

Kosten 5 jaar 
(per jaar) 

iDEAL       

iDEAL Easy iDeal €0 €200 €0 €0.35 €700 €740 

iDEAL HowPeoplePay €0 €200 €0 €0.44 €882 €922 

iDEAL Docdata  €0 €150 €0 €0.55 €1102 €1132 

Pinautomaat       

CCV Smart €739 €155 €167  €0.05 €100 €445.8 

CCV Smart €739 €155 €30  €0.05 €100 €308.8 

CCV Budget €549  €155  €125  €0.05 €100 €365.8 

CCV Budget €549  €155 €30  €0.05 €100 €270.8 

PinDirect Vx570+Vx820 €739 €82 €160  €0.05 €100 €424.2 

PinDirect Vx520 €549 €82 €123  €0.05 €100 €349.2 

PinDirect Vx570+Vx810 €599 €82 €160  €0.05 €100 €396.2 

Lubee Vx570+Vx820 €739 €79 €159 €0.05 €100 €422.6 

SEPAY €175 €49 €227.40 €0.09 €180 €452.2 

 

Toelichting kosten 

Aanschaf 

De verwachting is dat de pinautomaat minimaal vijf jaar wordt gebruikt. Om deze reden is er gekozen 

voor het kopen van een pinautomaat omdat dit na drie jaar voordeliger zal zijn dan het huren ervan. Bij 

iDEAL zijn er geen aanschafkosten omdat er geen materiaal wordt aangeschaft. De kosten bij de 

pinautomaten zijn de kosten van de automaat zelf. De kosten van de pinautomaten zijn exclusief btw. 

 

Installatie 

De bij iDEAL beschreven installatiekosten zijn de kosten van de programmering binnen de omgeving 

van de website. De bij de pinautomaten beschreven kosten zijn de kosten van de installatie van het 

apparaat op de SPiN-kamer. 
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Onderhoud 

De bij de pinautomaten beschreven onderhoudskosten zijn de kosten voor het servicecontract dat bij 

de leverancier wordt afgesloten. Hierbij inbegrepen zijn software updates, onderhoud aan de 

apparaten en storingsoplossingen. 

 

Transactiekosten 

De bij iDEAL beschreven kosten zijn kosten per online transactie. Dit contract wordt met de 

serviceprovider afgesloten. De bij de pinautomaten beschreven transactiekosten zijn de kosten per 

pintransactie. Dit contract wordt met de Rabobank afgesloten.  

 

Transactiekosten totaal per jaar 

De transactiekosten per jaar zijn hier beschreven. Dit is op basis van 2000 transacties per jaar.  

 

Kosten over 5 jaar, per jaar 

Dit zijn de kosten per jaar, waarbij er wordt uit gegaan van een looptijd van 5 jaar. 

 

 

 

 

 


