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1. Inleiding
EMS verzorgt voor u de verwerking en uitbetaling van de door u geaccepteerde transacties met Visa, Mastercard, Diners, 
Discover, UnionPay, JCB, Buitenlandse Maestro card, V PAY en Bancontact card. Om u zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn, hebben wij in deze handleiding alle belangrijke feiten voor u op een rij gezet. Deze handleiding maakt 
onderdeel uit van uw contract met EMS. Wij verzoeken u vriendelijk om de handleiding goed door te lezen en deze 
vervolgens te bewaren op een centrale plek, in de buurt van uw kassa en/of betaalautomaat. Zo bent u er zeker van dat 
u bij vragen de juiste informatie bij de hand heeft.

2. Zo herkent u een geldige creditcard
Voordat u een kaart accepteert dient u te controleren of deze kaart geldig is. Omdat alle kaarten standaard kenmerken 
hebben kunt u de echtheid eenvoudig controleren. Het is tevens belangrijk dat u alleen kaarten accepteert die door ons 
zijn geautoriseerd en waarvoor u met ons een Acceptatie Overeenkomst heeft ondertekend. Ook dient u altijd een 
transactie te accepteren door middel van de EMV-chip. Uitsluitend als de betaalautomaat daarna aangeeft de 
magneetstrip te gebruiken is dit toegestaan. 

Een kaart is strikt persoonlijk en alleen de kaarthouder zelf mag gebruik maken van de kaart. Een kaart met op de 
handtekeningstrook geen of meer dan één handtekening staat is niet geldig. 

In het onderstaande overzicht hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken op een rijtje gezet. 

Visa card 
Kenmerken van de Visa kaart: 

1. Het logo kan op meerdere plaatsen op de kaart staan zowel horizontaal als verticaal
2. Wanneer u het Visa-logo onder UV-licht bekijkt, zal de letter ‘V’ zichtbaar zijn.
3. Onder UV-licht verschijnt de Visa-duif in het midden van de kaart.
4. De EMV-chip. Door de kaart in de betaalautomaat te steken wordt deze chip uitgelezen waarna de betaling 

afgerond wordt. Dit is veiliger dan het gebruik van de magneetstrip.
5. Visa magneetstrip. Het Visa hologram met de duif kan zowel op de voorzijde als in de magneetstrip of op een

andere plek op de achterzijde van de kaart geplaatst zijn. 
6. CVV2-code (Card Verification Code): de veiligheidscode die op de handtekeningstrook is geplaatst. Deze

veiligheidscode kan nu ook naast de handtekeningstrook staan in plaats van erop.
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Visa Electron card 
De Visa Electron Card is een Visa kaart waarmee alleen elektronische transacties via een betaalautomaat en/of 
geldautomaat mogen worden gedaan. Elke transactie wordt dan direct door de Visa- systemen gecontroleerd, 
geautoriseerd en verwerkt. Inmiddels zijn er ruim 394 miljoen Visa Electron kaarthouders wereldwijd. Ook deze Visa kaart 
kan eenvoudig op echtheid worden gecontroleerd via een aantal standaard kenmerken. 

Kenmerken van de Visa Electron kaart: 

1. Het logo kan op meerdere plaatsen staan. Zowel horizontaal als verticaal.
2. Wanneer u het Visa-logo onder UV-licht bekijkt, zal de letter ‘V’ zichtbaar zijn.
3. De EMV-chip. 
4. Visa-magneetstrip met hologram.
5. Handtekeningstrook en CVV2-code: de veiligheidscode (CVV2) kan ook naast de handtekeningstrook staan in

plaats van erop.

Een verkooptransactie met de Visa Electron kaart: 
Deze mag alleen worden uitgevoerd via een betaalautomaat en/of geldautomaat. Visa Electron kaarten mogen niet 
handmatig worden geaccepteerd, omdat alle gegevens in de EMV-chip van de kaart verwerkt zijn en dus niet op de kaart 
staan geponst. 

• Als er een storing is moet de kaarthouder met een ander betaalmiddel betalen.
• De chip van de Visa Electron kaart moet altijd worden gelezen door de betaalautomaat. Intoetsen van het

kaartnummer - indien dit leesbaar is - mag niet.
• Bij een afgewezen transactie wordt er een code vermeld. Heeft u vragen over de reden van de afwijzing neem dan

contact op met onze Client Services afdeling via ons contactformulier of kijk op onze support pagina 
www.emspay.nl/en/support

http://www.emspay.nl/en/support
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V PAY card 
Kenmerken van de V PAY kaart: 

1. EMV-chip.
2. V PAY Logo. Het logo kan ook op een andere plaats op de voorkant van de card staan.
3. UV-licht. Wanneer u het nieuwe V PAY logo onder UV-licht bekijkt, zal de letter ‘V’ zichtbaar zijn. 
4. Platte kaart. Het kaartnummer is niet geponst op de voorzijde.
5. Magneetstrip. Het hologram met de duif kan optioneel zijn op de magneetstrip.

Alle V PAY kaarten bevatten een chip. Bij betaling met een V PAY kaart wordt de kaarthouder gevraagd om een PIN-
code in te voeren. Zo wordt er een veiligere betaling gecreëerd voor iedereen. 

Mastercard 
Kenmerken van de Mastercard: 

Voorzijde 
1. Het Mastercard-logo kan op meerdere plaatsen op de kaart staan, zowel horizontaal als verticaal.
2. Het hologram met de wereldbollen (zilver- of goudkleurig). Controleer het hologram op beschadigingen, omdat dit

erop kan duiden op dat er met de kaart is geknoeid.
3. Het kaartnummer begint altijd met het cijfer 5 (vijf) of 2 (twee).
4. Het kaartnummer bevat 13 of 16 cijfers waarvan de laatste drie of vier in het hologram

geponst zijn. Controleer of de cijfers op de kaart dezelfde grootte, hoogte en stijl hebben en of ze zijn uitgelijnd.
5. De eerste vier cijfers van het kaartnummer zijn gelijk aan de voorgedrukte cijfers op de kaart.
6. ‘Valid thru’: hieronder staat de datum geponst tot en met wanneer de Mastercard geldig is. Na deze vervaldatum 

kan de Mastercard niet meer geaccepteerd worden (tot en met de laatste dag van de betreffende maand).
7. EMV-chip.
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Achterzijde 
8. De magneetstrip. 
9. De handtekening van de kaarthouder moet altijd op de achterzijde van de kaart staan. De strip waarop deze 

handtekening is geplaatst moet gaaf zijn en diagonaal bedrukt met de tekst ‘MasterCard’. De handtekeningstroken 
van de meeste hedendaagse kaarten hebben een nieuw kenmerk: de strook verandert van kleur als ermee wordt 
geknoeid. De handtekening op de achterkant van de kaart moet overeenkomen met de handtekening op de 
transactie bon. 

10. De veiligheidscode: dit zijn de laatste drie cijfers van het nummer op de handtekeningstrook aan de achterzijde van 
de card. Deze code wordt de CVC2-code genoemd, hetgeen staat voor card Verification Code. 

 
Buitenlandse Maestro card 
De buitenlandse Maestro card is een kaart waarmee alleen elektronische transacties via een betaalautomaat en/ 
of geldautomaat mogen worden gedaan. Elke transactie wordt dan direct door de Maestrosystemen gecontroleerd, 
geautoriseerd en verwerkt. Ook deze kaart kan eenvoudig op echtheid worden gecontroleerd via een aantal standaard 
kenmerken. 
 
Kenmerken van de buitenlandse Maestro card: 

 

 
Voorzijde 

1. EMV-chip 
2. Kaartnummer of bankrekeningnummer (beide kunnen op de kaart worden getoond) 
3. Naam kaarthouder 
4. Vervaldatum 
5. Maestro Logo. Het logo kan ook op een andere plaats op de kaart staan. 

 
Achterzijde 
1. Cirrus merknaam. Hoeft niet aanwezig te zijn.  
2. Logo van acceptatiemerk 
3. Handtekeningstrook 
4. Magneetstrip 

 

Een verkooptransactie met de buitenlandse Maestro card: 
Deze mag alleen worden uitgevoerd via een betaalautomaat en/of geldautomaat. Buitenlandse Maestro cards mogen 
niet handmatig worden geaccepteerd, omdat alle gegevens in de chip van de kaart verwerkt zijn en dus niet op de kaart 
staan geponst. Bij storing moet de kaarthouder met een ander betaalmiddel betalen. De chip van de buitenlandse 
Maestro card moet altijd worden gelezen door de betaalautomaat. Intoetsen van het kaartnummer - indien deze 
leesbaar is - mag niet. Wees er zeker van dat de aangeboden buitenlandse Maestro card voldoet aan de vermelde 
kenmerken. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze Client Services afdeling. 
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UnionPay card 
Kenmerken UnionPay card 
 

 
 

Voorzijde 
A. Kaartnummer, 16 of 19 cijfers. 
B. Naam kaarthouder (bij sommige UnionPay cards wordt de kaarthouder naam niet op de kaart vermeld. Deze 

kaarten zijn echter wel geldig). 
C. Vervaldatum, de datum geponst tot en met wanneer de creditcard geldig is. Na deze vervaldatum kan de credit card 

niet meer geaccepteerd worden (tot en met de laatste dag van de betreffende maand). 
D. UnionPay logo, de kaart kan voorzien zijn van een oud type logo (alleen Chinese tekens) of van een nieuw logo 

(zie voorbeeld). 
E. De kaart kan tevens voorzien zijn van een chip aan de voorkant. Als deze aanwezig is moet de chip gebruikt worden. 

Belangrijke credit card data staan opgeslagen op deze chip. 
 

Achterzijde 
F. De handtekening van de kaarthouder moet altijd op de achterzijde staan. De handtekening op de achterkant van 

de creditcard moet overeenkomen met de handtekening die de kaarthouder op de transactie bon zet. Is er een 
afwijking? Dan mag de kaart niet geaccepteerd worden. 

G. 24 uurs Customer Service Hotline, het nummer van de 24 uurs klantenservice van UnionPay 
H. 24 uurs Customer Service Hotline, het buitenlandse nummer van de 24 uurs klantenservice van Union Pay. 
I. Laatste 4 cijfers credit card nummer, deze 4 cijfers dienen overeen te komen met de laatste 4 cijfers op de voorkant 

van de credit card. 
J. CVV2 Code, de veiligheidscode: dit zijn de laatste drie cijfers van het nummer op de handtekening strook aan  

de achterzijde van de kaart.  
K. UnionPay credit cards zijn altijd voorzien van een hologram aan de voorkant of aan de achterkant. Bij een UnionPay 

debit card ontbreekt dit hologram. 
L. De magneetstrip. 
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Diners Card 
Kenmerken Diners Card: 

 

 
Achterzijde 
• De kaart heeft een holografische magneetstrip en de tekens op de magneetstrip veranderen wanneer deze wordt 

gekanteld. 
• Is er een onbeschadigde handtekening achterop de card en wordt ‘Diners’ meerdere keren herhaald in het 

handtekeningveld? 
• Zijn de volledige kaartnummers of de laatste vier cijfers van het kaartnummer vermeld in het handtekeningveld, 

gevolgd door het driecijferige security nummer? 
 

Voorzijde 
• Is de card netjes gedrukt, vrij van verkleuring of andere afwijkingen? 
• Kaarten waarbij het kaartnummer en de vervaldatum staan afgedrukt op de voorzijde van kaart dienen 

alleen door middel van de EMV-chip gebruikt te worden er mag geen afdruk van worden gemaakt. 
• Komen de laatste vier cijfers van de card overeen met de laatste vier cijfers vermeld op de transactie bon? 
• Komt de handtekening op de transactie bon overeen met de handtekening op de achterkant van de card? 

 
Discover card 
Kenmerken Discover card: 

 

   
Voorzijde 
• Is de kaart netjes gedrukt, vrij van verkleuring of andere afwijkingen? 
• Komen de laatste vier cijfers van de kaart overeen met de laatste vier cijfers vermeld op de transactie bon? 
• Komt de handtekening op de transactie bon overeen met de handtekening op de achterkant van de kaart? 

 
Achterzijde 
• Heeft de kaart een holografische magneetstrip en veranderen de tekens op de magneetstrip wanneer deze wordt 

gekanteld? 
• Is er een onbeschadigde handtekening achterop de card en wordt ‘Discover’ meerdere keren herhaald in het 

handtekeningveld? 
• Is het driecijferige security nummer vermeld in het handtekeningenveld? 
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JCB card 
Kenmerken JCB card: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De kaart moet aan de voorkant voorzien zijn van het hologram en het JCB logo; 
2. en van een in reliëf gedrukte J 
3. Het handtekeningveld aan de achterzijde is voorzien van de tekst ‘JCB’ en een authenticatienummer. 
4. De kaart kan voorzien zijn van 2 verschillende JCB logo’s 

 
Bancontact kaart 
Kenmerken Bancontact kaart: 

 

 

Voorzijde 
1. Het kaartnummer is een nummer bestaande uit 17 cijfers 
2. De vervaldatum van de kaart in datum en jaar (telkens 2 cijfers) 
3. De naam van de kaarthouder (in hoofdletters) 
4. De chip op de kaart wordt gebruikt door de kaartlezer van een betaalterminal of kaartlezer van uw bank 

 
Achterzijde 
1. De zone voor de handtekening van de kaarthouder 
2. De magneetstrook 
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3. Acceptatie via de betaalautomaat 
Acceptatie van kaarten via de betaalautomaat is snel, goedkoop, gemakkelijk, veilig en klantvriendelijk. Vrijwel 
alle betaalautomaten die pinpassen accepteren zijn tevens geschikt om credit cards en buitenlandse Maestro en V 
PAY cards te accepteren. In dit hoofdstuk leest u alles over elektronische acceptatie van cards. Voor informatie over 
de werkwijze van uw betaalautomaat verwijzen wij u graag naar de gebruikshandleiding van uw betaalautomaat. 
Het is belangrijk dat deze handleiding in uw bezit is en dat uw medewerkers op de hoogte zijn van fout- en/of 
storingsmeldingen. 

 
Transacties accepteren 
1. Controleer de kaart op de kenmerken. Ga alleen verder als u tevreden bent met de controles. Uw 

betaalautomaat voert immers niet alle benodigde controles uit.  
2. Plaats de kaart in de chipcardlezer van de betaalautomaat. Als de betaalautomaat de kaart niet kan lezen of er 

een storing is opgetreden op de betaalautomaat raadpleeg dan de ‘procedure bij storing van de 
betaalautomaat’ verderop in dit hoofdstuk. 

3. Voer het bedrag in en controleer of de transactie is goedgekeurd. 
4a    Indien de kaart een chip heeft dan dient deze te worden gelezen in de chipcardlezer. 

Vervolgens dient de klant zijn PIN-code in te toetsen. De bon hoeft niet ondertekend te worden en hoeft ook niet 
bewaard te worden. Komt er wel een bon uit de betaalautomaat met een handtekeningverzoek, laat uw klant dan 
een handtekening zetten op de transactie bon ter verificatie. Controleer deze handtekening met de handtekening 
achterop de credit card. Deze bon dient u te bewaren voor het geval dat er later een betwisting ontstaat. 

4b Indien de kaart geen chip heeft kan de kaart via de magneetstrip worden gelezen. De kaarthouder dient zijn PIN-
code in te toetsen. Wanneer de terminal niet om een PIN-code vraagt, dient de kaarthouder zijn handtekening te 
zetten op de bon.  

5. Behoud het origineel van de bon (ten minste 18 maanden als opvraagbaar bewijs van uw transactie) en geef de 
kopie aan de kaarthouder. 

6. Geef dan pas de kaart terug aan de kaarthouder. 
 

Transacties autoriseren 
Het aanvragen van een autorisatie (goedkeuring) voor een kaartbetaling via een online betaalautomaat gebeurt 
automatisch. U hoeft dus niets te doen.  

 
De autorisatie wordt verleend 
Volg de instructies van de betaalautomaat deze verschillen namelijk per betaalautomaat. 

 
De autorisatie wordt geweigerd 
Om de privacy van de kaarthouder te waarborgen zal EMS nooit telefonisch de reden van weigering aan u 
bekendmaken. In dat geval kunt u de klant verzoeken om met een ander betaalmiddel te betalen. 

 
                Als een kaarthouder zijn PIN-code niet meer weet: 

1. Attendeer de kaarthouder dat het misschien dezelfde PIN-code is, wanneer er een geldopname wordt gedaan bij 
een geldautomaat. 

2. Attendeer de kaarthouder dat hij voor hulp contact op kan nemen met de bank, welke de kaart heeft uitgegeven. 
3. Als de kaarthouder zijn PIN-code niet meer weet dan dient de kaarthouder op een andere manier de betaling te 

voldoen. 
 

Geaccepteerde transacties aanleveren 
De kaarttransacties via een betaalautomaat worden automatisch aangeleverd bij EMS, omdat de betaalautomaat een 
directe verbinding heeft met onze systemen. U hoeft de ondertekende bonnen dus niet op te sturen maar wel tenminste 
18 maanden bewaren voor het geval van chargebacks. Ook ontvangt u automatisch de uitbetaling van de transacties. 
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Kaarttransacties annuleren 
Het kan voorkomen dat een transactie geheel of gedeeltelijk ongedaan moet worden gemaakt. In sommige gevallen 
kunt u de transactie ter plekke ongedaan maken door de transactie op de betaalautomaat te annuleren. Dit kan alleen 
op dezelfde dag en voor het gehele bedrag indien uw betaalautomaat hiervoor geschikt is. Raadpleeg hiervoor de 
handleiding van uw betaalautomaat. Wanneer het een gedeeltelijke annulering betreft of een annulering op een andere 
dag dan die waarop de transactie heeft plaatsgevonden dient u de transactie via een refund ongedaan te maken. 
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw betaalautomaat. 

 
Als u een annulering van een transactie via uw betaalautomaat heeft ingevoerd wordt deze automatisch via de systemen 
bij ons aangeleverd. U hoeft ons dan niets meer toe te sturen. 

 
Als de betaalautomaat de kaart niet kan lezen kunt u de volgende procedure volgen: 
• Gebruik altijd de EMV-chip door de kaart in de chipcardlezer steken. 
• U kunt ook overwegen de kaarthouder op andere wijze te laten betalen. 

 
Nadat EMS uw transacties heeft verwerkt ontvangt u binnen het aantal afgesproken werkdagen de 
uitbetaling hiervan. 

 
 

4. Uitbetalen 
Alle informatie over de transacties, zoals aantal, brutobedrag, betaalde provisie en datum, vermelden wij voor u op het 
bankafschrift. U ontvangt dan ook geen papieren specificatie van ons. Uitgebreide informatie en diverse rapportages 
over uw transacties kunt u vinden in onze online reporting tool. Voor verdere informatie kijkt u op www.emspay.nl/en  

 
Vragen over betalingen? 
Wij verzoeken u vriendelijk om vragen over betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na de 
betreffende creditcardtransactie, schriftelijk of telefonisch bij EMS te melden. Geef hierbij altijd uw aansluitnummer op. 

http://www.emspay.nl/en
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5. Kopieverzoeken & chargebacks 
In dit hoofdstuk wordt de procedure beschreven die u moet volgen bij kopieverzoeken en chargebacks. Tevens geven 
wij u tips die u kunnen helpen om chargebacks te voorkomen. 

 
Onthoud dat u zelf verantwoordelijk bent voor een chargeback, zelfs als u autorisatie voor een transactie hebt 
gekregen. Zie artikel 25.2 in onze Algemene voorwaarden. 
 
Een kaarthouder heeft het recht tot navraag over een transactie. Ook kan de kaarthouder aangeven niet akkoord te 
gaan met een transactie. Deze verzoeken komen altijd via de kaartuitgever bij EMS binnen en kunnen (in de meeste 
gevallen) tot 180 dagen nadat de transactie van de rekening van de kaarthouder is afgeschreven, worden ingediend. 
Een transactie is pas voltooid als alle goederen of diensten zijn afgeleverd en de 18 maanden gelden dus vanaf deze 
datum. Wij raden u dan ook aan de originele documenten altijd minstens 18 maanden te bewaren. 

 
Kopieverzoeken 
Een kaarthouder mag altijd een transactie bon opvragen ter verificatie dat een transactie daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. De kaarthouder geeft dit aan bij zijn/haar bank. De bank legt het kopieverzoek bij EMS neer. EMS zal u 
vervolgens vragen om een kopie van de transactie bon met daarop de desbetreffende transactie. Dit verzoek maken wij u 
kenbaar per mail of per post, net wat uw voorkeur heeft. Echter, ligt het risico dat post niet aan kan komen bij uzelf. Wij 
raden dan ook aan om per mail te communiceren over een kopieverzoek. 
 
In deze mail/brief wordt u verzocht om de betreffende kopie van de bon binnen 7 dagen naar ons toe te sturen. Het is 
uw verantwoordelijkheid om deze kopie van de bon binnen deze tijd aan ons te sturen. 

 
   Als u, om wat voor reden dan ook, geen kopieën van de gewenste informatie kunt geven, riskeert u een chargeback               

van de bewuste transactie. Als de kaartuitgever een chargeback doet wegens het niet op tijd aanleveren van de  
gevraagde documenten kan deze niet ongedaan gemaakt worden door op een later tijdstip de documentatie alsnog  
aan te leveren. Het is dan ook uiterst belangrijk dat u een kopieverzoek zo spoedig mogelijk beantwoordt en/of oplost 
vanwege de tijdslimieten die door Visa, MasterCard, Diners, Discover, JCB en UnionPay worden opgelegd. Des te meer 
informatie wij tot onze beschikking hebben des te beter wij uw belangen kunnen behartigen. Wij raden u aan om alle 
documenten gerelateerd aan de transactie (bijv. bijbehorende facturen/aankoopbonnen) als bewijs van de transactie 
mee te sturen, inclusief alle door de kaarthouder ondertekende documenten. 
 
Verschil tussen kopieverzoek en chargeback 
Een kopieverzoek heeft niet direct financiële gevolgen. Pas als aan de hand van het kopieverzoek daadwerkelijk een 
chargeback ingediend wordt, kunnen er financiële gevolgen voor u zijn zoals het betwiste bedrag, schemekosten en de 
kosten van EMS. Dit hangt af of de bank akkoord gaat met de door u aangeleverde informatie, de reden van de 
Chargeback, de kosten die de scheme berekent en de kosten die u aan EMS betaald (in het geval een chargeback is 
verloren). 
 
Chargeback 
Als wij een Chargeback via een kaartuitgever ontvangen brengen wij u hiervan op de hoogte door middel van een 
emailnotificatie. Als EMS de chargeback kan weerleggen ontvangt u een brief met daarin de reden van de chargeback en 
welke informatie wij van u nodig hebben om de chargeback daadwerkelijk bij de bank te kunnen weerleggen. Daarnaast 
benoemen wij de transactiedetails zodat u de transactie gemakkelijk(er) terug kunt vinden in uw administratie. U heeft 
vervolgens 7 dagen om de gevraagde informatie aan te leveren. 
Is de door u geleverde informatie voldoende en binnen de toegestane tijdslimiet ontvangen? Wij verdedigen voor u de 
chargeback, indien mogelijk. Dit is afhankelijk van de richtlijnen van Visa, MasterCard, Diners, Discover, JCB en UnionPay. 
U zult dan geen bericht van ons ontvangen. 
Is de informatie niet voldoende? U ontvangt van ons een bericht om de ontbrekende stukken aan te leveren.   
Is dit nog steeds niet voldoende? Dan kunnen wij de chargeback helaas niet voor u verdedigen en zult u de 
chargebackkosten moeten betalen. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te voorkomen.   
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Lees de volgende situatieschetsen door. Hier worden de meest voorkomende redenen voor chargebacks beschreven 
en hoe deze kunnen worden voorkomen. 

 
 

Reden Hoe chargebacks te voorkomen 

Annulering niet verwerkt - de kaarthouder beweert dat 
de transactie geannuleerd/ teruggestort zou moeten 
zijn. 

Zorg ervoor dat uw refund en/of annuleringen meteen 
worden verwerkt. Refunds moeten worden gedaan 
naar hetzelfde kaartnummer dat door de kaarthouder 
is gebruikt tijdens de oorspronkelijke aankoop. Doe 
geen refunds in contanten of cheques. 

Niet-geautoriseerde transactie. Autoriseer alle transacties en gebruik de juiste 
autorisatiemethode.  

De acceptant reageert niet op verzoeken om een kopie 
van de bon. 

Zorg voor duidelijk leesbare kopiebonnen en bewaar ze 
op een veilige en ordentelijke manier zodat u in staat 
bent binnen de vereiste tijdslimiet te reageren op 
kopieverzoeken. 

De kaarthouder gaat niet akkoord met de transactie, 
omdat het bedrag twee keer is afgeschreven. 

Constateert u achteraf dat u een betaling dubbel heeft 
ontvangen? Dan is het van belang dat u binnen 14 dagen 
een refund uitvoert. Anders kan de kaarthouder een 
Chargeback opstarten en kunnen hier meer kosten aan 
verbonden zijn. 
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6. Veilig accepteren 
Het accepteren van creditcards via een betaalautomaat is snel, veilig en efficiënt. Toch kan het voor komen dat er een 
poging tot fraude in uw bedrijf plaatsvindt. De hieronder gegeven richtlijnen kunnen u helpen bij het beoordelen of 
een transactie wel of niet verdacht is. Het is belangrijk dat u en uw personeel deze richtlijnen over de acceptatie van 
creditcards lezen, begrijpen en toepassen. 

 
Hoe herken ik een mogelijk frauduleuze transactie? 
• De aanbieder van de kaart vraagt niet naar de prijzen van goederen en koopt producten die 

gemakkelijk doorverkocht kunnen worden; 
• Het aankoopbedrag is veel hoger dan uw gemiddelde aankoopbedrag (bijvoorbeeld u verkoopt gewoonlijk voor een 

gemiddeld bedrag van € 40,00 per transactie en nu wordt er voor € 400,00 gekocht); 
• De klant neemt uitgebreid de tijd om een handtekening op de bon te zetten; 
• De klant heeft één of meerdere creditcards nonchalant los in een jas- of broekzak in plaats van in een portemonnee; 
• De klant vertelt u dat hij/zij al eerder problemen heeft gehad met de acceptatie van de creditcard en vraagt u het 

voor een lager bedrag nogmaals te proberen; 
• De klant vraagt u het bedrag te splitsen in al dan niet gelijke delen of het bedrag te verdelen over verschillende 

kaarten. 
• De klant komt meerdere keren in korte tijd bij u terug, al dan niet met verschillende creditcards. 
• Ook al heeft de klant een pincode ingetoetst, dan kan het nog verplicht zijn om een handtekening op de bon te 

zetten. Controleer daarom altijd goed de bon. 
 

De hierboven genoemde situaties kunnen kenmerkend zijn voor een fraudetransactie. Als  de aangeboden creditcard er 
verdacht uitziet of de aanbieder van de kaart opmerkelijk gedrag (geïrriteerd/gehaast/ nerveus) vertoont, aarzel dan niet 
om contact op te nemen met onze Client Services afdeling. Voor meer informatie over het herkennen en voorkomen van 
fraude kijkt u op onze website www.emspay.nl/en/support 

 

Andere belangrijke informatie over fraude 
• Een autorisatiecode geeft alleen maar aan dat het krediet van de kaarthouder beschikbaar is en dat de kaart 

niet was geblokkeerd ten tijde van de transactie. De code geeft niet de garantie dat de persoon die de kaart 
gebruikt de rechtmatige kaarthouder is. 

• Verwerk geen transacties voor andere ondernemingen dan uw eigen onderneming. Sommige fraudeurs bieden geld 
aan om transacties te verwerken. 

 
Fraudepreventie 
Om uw onderneming tegen financiële verliezen te beschermen is het erg belangrijk dat u en uw personeel zich te allen 
tijde zorgvuldig houden aan de inhoud van deze handleiding. Als u het slachtoffer bent geworden van een frauduleuze 
transactie zullen wij er alles aan doen om te voorkomen dat u financiële verliezen lijdt. Maar vaak zijn de resultaten 
afhankelijk van de mate waarin u de procedures en richtlijnen die in deze handleiding zijn opgenomen heeft gevolgd en 
nageleefd. 

 
Als u denkt dat uw onderneming vatbaar is voor fraudepogingen, misschien vanwege de aard of locatie van uw 
onderneming of omdat u dit hebt gehoord in het informele circuit, neem dan contact met ons op en vraag naar de 
afdeling Risk. Zij willen u graag van dienst zijn met adviezen om fraude tegen te gaan. 

 
  

http://www.emspay.nl/en/support


Any transaction - any way EMSpay.nl 
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Om u de beste dienstverlening te kunnen aanbieden, is het belangrijk enkele basisregels die door Visa, MasterCard, 
Diners, Discover, UnionPay, JCB en Bancontact worden opgelegd, na te leven. 
• Als u een Acceptatie Overeenkomst cards heeft afgesloten bent u verplicht om de logo’s van Visa, MasterCard, 

Diners, Discover, UnionPay, JCB en Bancontact op een duidelijk zichtbare plaats te plaatsen, zodat uw klanten 
weten welke cards u accepteert. 

• Het is niet toegestaan om de logo’s van Visa, MasterCard, Diners, Discover, UnionPay, JCB en Bancontact card te 
gebruiken op een zodanige manier dat de indruk wordt gewekt dat deze maatschappijen uw goederen en diensten 
aanbevelen. 

• Het is niet toegestaan kosten door te berekenen voor kaartbetalingen. 
• Minimaal één kopie van de transactie bon moet aan de kaarthouder worden overhandigd. 
• U mag geen speciale voorwaarden stellen aan het accepteren van een kaart, zoals minimum- 

of maximumbedragen. 
• U kunt geen transactie of verkoop realiseren waarvoor in het verleden een chargeback is gedaan. 
• U bent niet geautoriseerd om transacties voor derden te accepteren en/of contant geldopnames te verrichten, 

tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van EMS. 
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8. Informeer ons over veranderingen van uw zakelijke gegevens 
Het is van belang dat u EMS op de hoogte houdt van alle wijzigingen binnen uw onderneming. Het is vooral belangrijk 
dat u ons van de volgende wijzigingen op de hoogte stelt: 

1. Adreswijziging. 
2. Bedrijfsbeëindiging of verandering van eigenaar; u kunt uw Acceptatie Overeenkomst onder geen beding door- 

geven aan iemand anders zonder schriftelijke toestemming van EMS. Als u ons niet meedeelt dat u geen 
onderneming meer heeft, blijft u toch verantwoordelijk voor de eventuele schulden die de nieuwe eigenaar 
maakt. 

3. Wijziging binnen uw onderneming met betrekking tot ondernemingsvorm en/of tekenbevoegdheid. 
4. Wijziging in KVK nummer. 
5. Wijziging in product- of dienstenaanbod; wanneer u zich aansluit bij EMS, dan moet u ons de gegevens verstrekken 

van de verschillende producten die uw onderneming aanbiedt zodat wij uw bedrijf overeenkomstig kunnen 
categoriseren. Het is daarom van belang dat u het ons schriftelijk meedeelt als de aard van uw onderneming 
wijzigt, bijvoorbeeld als een product of dienst  verandert of indien u uw activiteiten uitbreidt met activiteiten in een 
andere bedrijfstak. 

6. Wijziging in de acceptatiemethode van creditcards. Als u uw manier van accepteren wilt wijzigen ofwel naar 
‘Acceptatie op afstand’ ofwel naar ‘Acceptatie via Internet’ moet u hiervoor een aparte Acceptatie Overeenkomst bij 
ons aanvragen. 

 
Al deze wijzigingen dient u schriftelijk aan ons mee te delen, altijd onder vermelding van uw aansluitnummer. Op 
onze website http://www.emspay.nl/en vindt u standaardformulieren die wij voor de meest voorkomende 
wijzigingen hebben ontwikkeld. 

 
9. Payment Card Industry Data Security Standard 
De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een wereldwijd verplichte beveiligingsstandaard die 
door de creditcardmaatschappijen aangeleverd wordt ter bescherming en beveiliging van kaartbetalingsgegevens. 
Elke entiteit die kaartbetalingsgegevens opneemt of opslaat, is verantwoordelijk voor de bescherming en opslag 
van die gegevens. Het niet voldoen aan deze standaard kan ernstige gevolgen hebben, waaronder mogelijke boetes 
en strafmaatregelen van de kaartorganisaties. In sommige gevallen zelfs het intrekken van uw recht om creditcards 
te accepteren. U bent verplicht om EMS direct op de hoogte te stellen van de identiteit van enige derde die u 
gebruikt, of wilt gebruiken, voor het verwerken en/of opslaan van kaartbetalings- en rekeninggegevens, hetzij 
direct of indirect, ongeacht de wijze of duur van dergelijke activiteiten. Dergelijke partijen worden Data Storage 
Entities (DSE) genoemd en moeten ook aan PCI-regels voldoen. 

 
PCI DSS biedt een gecoördineerde aanpak voor de bescherming van gevoelige gegevens voor alle kaarttypen en komt 
tegemoet aan de behoefte van gestroomlijnde eisen voor de gehele betaalindustrie. EMS biedt haar merchants een 
PCI DSS programma aan voor een sterk gereduceerd tarief. Dankzij het PCI DSS Protection Program kan men op een 
simpele manier voldoen aan de PCI DSS standaard. Raadpleeg voor meer informatie over het EMS PCI DSS Protection 
Program onze website www.emspay.nl/en  

 
Kaartorganisaties dienen erop toe te zien dat alle filialen en ondernemingen die kaartgegevens opslaan, verwerken of 
verzenden, volledig voldoen aan de PCI standaard en dat er regelmatig toetsing plaatsvindt. 

http://www.emspay.nl/en
http://www.emspay.nl/en
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Mastercard PCI Regels 
Mastercard kan boetes opleggen in de volgende situaties. 
• Boete voor het (blijvend) niet voldoen aan de PCI standaard. 

De boete begint bij USD 5.000 of USD 25.000, afhankelijk van het aantal transacties dat een filiaal of onderneming op 
jaarbasis accepteert. Indien er sprake is van blijvend niet voldoen aan de PCI standaard kan Mastercard aanvullende 
boetes opleggen. Ook kan Mastercard eisen dat het filiaal of onderneming geen Mastercard transacties meer mag 
accepteren. 

• Bij diefstal van kaartgegevens en na onderzoek blijkt dat niet werd voldaan aan de PCI standaard. Ook als 
geweigerd wordt medewerking te verlenen aan het onderzoek naar aanleiding van de diefstal. De boete wordt 
bepaald door de kenmerken van de kaartgegevens die gestolen zijn. 

 
Indien er niet conform de richt- en tijdslijnen van Mastercard medewerking wordt verleend aan het kan Mastercard een 
aanvullende boete opleggen van USD 25.000 per dag, net zolang tot de richtlijnen volledig zijn opgevolgd. Onder deze 
richtlijnen valt ook de meldingsplicht van de diefstal. Mastercard kan alle onderzoekskosten en overige gerelateerde 
kosten verhalen. Aanvullend mogen de kaartuitgevers een vergoeding van USD 25 per kaart vragen voor die kaarten die 
door de diefstal zijn gecompromitteerd. Eventuele kwijtschelding van (een deel van) de boetes wordt volledig door 
Mastercard bepaald. Indien het filiaal of onderneming op het moment van de diefstal niet voldeed aan de PCI standaard 
zal er geen sprake zijn van kwijtschelding. Mastercard kan aanvullend eisen dat het filiaal of de onderneming geen 
Mastercard transacties meer mag accepteren. 

 
 

Visa PCI regels 
Visa kan boetes opleggen als sprake is van het volgende. 
• Het (blijvend) niet voldoen aan de PCI standaard. De boete begint bij USD 5.000 en kan oplopen tot USD 25.000 per 

maand, zolang niet voldaan wordt aan de PCI standaard. 
• Bij diefstal van kaartgegevens en als uit onderzoek blijkt dat niet werd voldaan aan de PCI standaard. Als geweigerd 

wordt medewerking te verlenen aan het onderzoek naar aanleiding van de diefstal. Afhankelijk van het aantal 
kaarten dat door de diefstal is gecompromitteerd wordt een boete opgelegd. De boete begint bij USD 2.500. Na 90 
dagen wordt deze USD 5.000. Na 4 maanden USD 10.000. Na 5 maanden USD 15.000. Na 6 maanden blijft het bedrag 
USD 15.000 per maand totdat de situatie binnen een bedrijf wordt opgelost. Bij diefstal van kaartgegevens geldt 
bovendien dat fraude gepleegd met gestolen kaartgegevens op de onderneming kan worden verhaald. 
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10. Belangrijke adressen en contactinformatie 
Voor al uw vragen 

Website:   https://emspay.nl/en 

Contactformulier:  https://emspay.nl/en/contact-us 

Support omgeving  https://emspay.nl/en/support 

E-mail:    contact@emspay.nl 
 
 
Correspondentieadres 
European Merchant Services 
P.O. Box 22764 
1100 DG AMSTERDAM  
The Netherlands 

 
  

https://emspay.nl/en
https://emspay.nl/en/contact-us
https://emspay.nl/en/support
mailto:contact@emspay.nl
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Apendix A - Regels en bepalingen van cardorganisaties 
MasterCard, Visa, Diners, Discover, UnionPay en JCB hebben regels opgesteld ten doel de integriteit en betrouwbaarheid  
van het betalingsverkeer te beschermen en te bevorderen. Indien deze regels niet worden nageleefd treden een aantal 
procedures in werking en behouden zij zich het recht voor om boetes op te leggen. 

 
De meest voorkomende boetes staan in deze bijlage vermeld. Het vormt geen volledig overzicht van alle boetes die de 
kaartorganisaties hanteren. Wilt u uitgebreidere informatie neemt u dan contact op met EMS. 

 
Mastercard regels bij een chargeback 
Mastercard behoudt zich het recht voor om boetes op te leggen indien er bij een filiaal of onderneming sprake is van: 
• een percentage chargebacks van 1,50% of hoger gedurende 2 opeenvolgende maanden; 
• het aantal chargebacks is minimaal 100. 

 
Het percentage wordt berekend aan de hand van het aantal chargebacks in een maand gedeeld door het aantal 
transacties in de vorige maand. 

 
EMS is verplicht de onderneming of filiaal te registreren bij Mastercard. Voor de registratie berekent Mastercard een 
tarief van USD 500 en een maandelijks tarief van USD 100. De registratie blijft van kracht tot het percentage en/of het 
aantal chargebacks van de onderneming of filiaal gedurende twee opeenvolgende maanden lager is dan 1,50% of 100 
chargebacks. 

 
De registratieperiode geldt ook als de aansprakelijkheidsperiode, de termijn waarin Mastercard boetes mag opleggen. 

 
Boetebepaling Mastercard bij overschrijden regels 
Mastercard kent twee soorten boetes die zij (naast elkaar) kan opleggen. Dit betreft een vergoeding aan de 
cardverstrekker en een boete aan Mastercard zelf. 

 
De berekening vindt plaats vanaf de eerste maand van overschrijding, en de boetes zijn van toepassing gedurende de 
algehele aansprakelijkheidsperiode. 

 
De hoogte van de boetes wordt, per maand, berekend als volgt. 
• Vergoeding kaartverstrekker: dit is het totaal aantal terugbelastingen boven het percentage van 1,50% x (maal) 

25 USD (dus het aantal terugbelastingen onder het percentage van 1,50% telt niet mee). 
• Boete aan Mastercard: dit is het totale bedrag aan vergoeding aan de cardverstrekker x (maal) het totale percentage 

in die maand (is dus minimaal 1,50%). 
 

Het totale boetebedrag per maand is een optelsom van de vergoeding aan dekaartverstrekker en de boete aan 
Mastercard. Het bedrag kan worden verhoogd als Mastercard vermoedt of bewijzen heeft dat de onderneming of het 
filiaal bewust crediteringen heeft geïnitieerd om chargebacks te voorkomen. Alle crediteringen zullen dan worden 
beschouwd als chargebacks en tellen mee in de boetebepaling. 
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Visa regels voor terugbelasten 
Visa behoudt zich het recht voor om boetes op te leggen indien er sprake is van de volgende resultaten bij een 
onderneming of filiaal: 
• het percentage non-domestic chargebacks is gedurende 1 maand 1% of hoger.
• het aantal terugbelastingen is 100 of meer.

Het percentage wordt berekend aan de hand van het aantal terug belastingen in een maand gedeeld door het aantal 
transacties in de volgende maand. 

Boetebepaling Visa bij overschrijden regels 
Visa legt een boete op van maximaal € 85 per chargeback voor iedere maand dat de hierboven genoemde ratio 
overschreden wordt. 

Aanvullend, indien niet voldoende aangetoond kan worden dat de onderneming of filiaal maatregelen heeft genomen 
om het aantal chargebacks terug te dringen behoudt Visa zich het recht voor om het boetebedrag per chargeback te 
verhogen en een aanvullende boete van maximaal € 65.250 per maand. 

Indien er sprake is van een internetonderneming of filiaal geldt bovendien dat deze de transacties niet meer onder 
Verified by Visa voorwaarden mag aanbieden. Deze regel wordt pas opgeheven indien het ratio van de onderneming of 
filiaal gedurende twee opeenvolgende maanden lager is dan 1%. 



Any transaction - any way EMSpay.nl 
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Appendix B - Speciale voorwaarden betaalmethoden EMS 
Woorden in een zin die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals die in artikel 2 van de algemene 
voorwaarden genoemd. 

KAARTEN 
1 Algemeen 
1.1 U mag een Transactie in ieder geval niet accepteren (en Transactiegegevens over die Transactie ter verwerking 

aanbieden) als: 
1.1.1 de op de Kaart vermelde of de door de Afnemer opgegeven geldigheidstermijn is verstreken; 
1.1.2 u goede redenen hebt om te twijfelen over de vraag of de aanbieder van de Kaart ook de Afnemer is; 
1.1.3 de Transactie niet te goeder trouw direct tussen u en een Afnemer is verricht; 
1.1.4 de Transactie eerder door de Afnemer is teruggevorderd. 
1.2 U mag geen Point-of-Sale Transactie accepteren (en Transactiegegevens over die Transactie ter verwerking 

aanbieden) als: 
a. de Kaart niet aan de in deze Handleiding neergelegde eisen van de geldigheid van de Kaart voldoet;
b. de Kaart niet over de in deze Handleiding genoemde echtheidskenmerken beschikt;
c. de Kaart beschadigd is waardoor de gegevens niet meer duidelijk zijn of als wijzigingen op de Kaart zijn 

aangebracht;
d. de handtekening op de Kaart niet overeenstemt met de handtekening op de Point-of-Sale-transactie bon 

of wanneer een handtekening op de achterkant van de Kaart ontbreekt; 
e. het op de Point-of-Sale-transactie bon afgedrukte Kaartnummer niet gelijk is aan het Kaartnummer op 

de voorkant van de Kaart.
1.3 Indien u twijfels heeft over een overhandigde Kaart of het legitimatiebewijs van de Afnemer of bij een 

ongebruikelijk hoge uitgave moet u contact opnemen met EMS. 
1.4 U mag een aankoopsom voor bepaalde door u aan een Afnemer te leveren goederen en/of diensten niet splitsen 

in verschillende transactiebedragen.
1.5 U mag geen Kaart accepteren voor een verkoop van goederen en/of diensten die in strijd is met de wet of die 

de reputatie van de Betaalschema’s zou kunnen schaden of in gevaar brengen. U mag geen Kaart accepteren 
voor vertoning van beelden die illegale handelingen tonen of suggereren of voor beelden die seksuele 
handelingen van en/of met minderjarigen en/of dieren tonen of suggereren of beelden die seksuele handelingen
in combinatie met geweld tonen of suggereren. U mag ook geen Kaart accepteren voor de betaling van
beelddragers, in welke vorm dan ook, waarop situaties als in de vorige zin bedoeld, worden getoond.

1.6 U erkent dat het u niet is toegestaan om via e-mail of internet gegevens van de Kaart te verkrijgen of deze uit te 
lezen en de Transactie handmatig via een Point-of-Sale-terminal of virtuele terminal in te voeren.

2 Overig
2.1 Overige voorwaarden die de Betaalschema’s stellen en die (naast deze voorwaarden) op u van toepassing zijn, 

kunt u opvragen bij EMS of op de website van de Betaalschema’s:
2.1.1 http://www.mastercard.com/nl/merchant/index.html 
2.1.2 http://www.visaeurope.com/en/businesses retailers/retailers_and_merchants/security/handling_visa_ 

payments/card_not_present_sales.aspx 

http://www.mastercard.com/nl/merchant/index.html
http://www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/retailers_and_merchants/security/handling_visa_pa
http://www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/retailers_and_merchants/security/handling_visa_pa
http://www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/retailers_and_merchants/security/handling_visa_pa


Heeft u vragen aan EMS? 
Neem contact met ons op via: 
+31 20 66 03 120 of contact@EMSpay.eu

Postbus 22764 
1100 DG, Amsterdam 
Nederland 

Any transaction - any way EMSpay.nl 
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