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IN DE PRAKTIJK   INFORMATIE

Nieuwe ledentarieven voor de 
acceptatie van betalingen

De Federatie Goud en Zilver en Worldline werken inmiddels meer dan tien jaar samen. Deze samenwer-

king zetten we voort en dus kunnen leden gebruik blijven maken van speciale ledenvoordelen. FGZ-leden 

met een contract bij Worldline ontvangen kortingen op de tarieven voor de acceptatie van betalingen en 

op de aankoop van betaalautomaten.

“Via ons betalen klanten snel, veilig en contactloos met 

pinpas, smartphone, creditcard en wearable (zoals hor-

loge, ring of armband)”, aldus Worldline. “Wij zijn, met 

ruim 45 jaar ervaring, marktleider in Europa op het gebied 

van betaaloplossingen en -automaten en ondersteunen 

ondernemers om klanten op diverse manieren te laten 

betalen.” 

FGZ-voordeel voor de acceptatie van betalingen

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor het verwerken van 

transacties veranderd en gelden voor FGZ-leden met een 

contract bij Wordline  nieuwe tarieven voor de accepta-

tie van betalingen. Deze tarieven zijn afhankelijk van de 

kaartsoort (particulier of zakelijk) en de herkomst van de 

kaart (Europees of niet-Europees). De nieuwe tarieven 

geven inzicht in de herkomst van betalingen, waardoor 

het betalingsverkeer transparanter wordt. Het merendeel 

van de transacties in Nederland wordt gedaan door parti-

culiere kaarthouders uit Nederland of de Europese Unie. 

Voor deze transacties geldt voor leden het zeer gunstige 

tarief van € 0,06 of 0,75% per transactie.

Accepteer alle betalingen

Het betalen met creditcards wordt populairder in Neder-

land, aldus Worldline. “We zien dit terug aan de stijgende 

transactieaantallen. Ook worden in steeds meer win-

kels creditcards geaccepteerd. Ondernemers kunnen dit 

betaalgemak bieden door alle populaire creditcards te 

accepteren. FGZ-leden profiteren daarbij bovendien van 

extra scherpe tarieven.” 

Meer informatie

Op www.pinnen.nl staat meer over het accepteren van 

betalingen en over trends en ontwikkelingen in het beta-

lingsverkeer. Meer informatie is ook verkrijgbaar bij World-

line via 088-765 7010 of sales-netherlands@worldline.com.

Kaartmerken Omschrijving Tarief Jaarlijkse kosten
Maestro/V PAY Nederlandse pinbetaling* € 0,06 
MasterCard/Maestro/Visa/V PAY  Particuliere kaarten uit Europa** 0,75 % 
MasterCard/Maestro/Visa/V PAY Particuliere kaarten buiten Europa 1,85 % 
MasterCard/Maestro/Visa/V PAY Alle zakelijke kaarten 1,85 %           € 49, -
Diners Club/Discover  2,15 % 
JCB  1,95 % 
UnionPay  1,95 % 
*Tarief geldt alleen voor transacties in Nederland met een Nederlandse betaalpas 
**Kaarten uit de Europese Unie (European Economic Area)
Minimum transactiebedrag is € 0,15 per transactie, m.u.v. Nederlandse pintransacties
Extra toeslag voor: Pre-autorisaties Visa: € 0,025 per pre-autorisatie Pre-autorisaties MasterCard: 0,05% van het autorisatiebedrag
Virtuele kaarten (GWTTP): 1,85% bovenop het percentage per transactie

Serie: Lid zijn loont, deel 1
De Federatie Goud en Zilver zet zich in voor veel zaken die de hele branche ten goede komen. Een goed beveiligde 

branche, een prima opleiding, promotie van de branche. Een modern en onafhankelijk vakblad en cao’s voor de 

detailhandel en de goud- en zilvernijverheid. Daarnaast zijn er voordelen en diensten waar alleen leden van de FGZ 

van profiteren. Financiële voordelen waarmee de contributie (voor een groot deel) terugverdiend wordt en diensten 

waar leden gebruik van kunnen maken. Lid zijn loont, dat blijkt uit de afleveringen in deze serie.


