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 Dhr.          Mevr.  

Handelsnaam* 

Officiële Bedrijfsnaam* 

Contactpersoon* 

E-mailadres* 

Vestigingsadres bedrijf* 

Postcode en plaats bedrijf* 

Telefoonnummer* 

Correspondentieadres* 

Postcode correspondentieadres* Plaats  

Nieuwe gegevens betaalautomaat 1 
Deactiveren

Nieuwe gegevens betaalautomaat 2 
 Deactiveren  Activeren 

Leverancier betaalautomaat* 

Type betaalautomaat* 

CTAP nummer 1)* 

Nieuwe gegevens betaalautomaat 3 
 Activeren     Deactiveren 

Leverancier betaalautomaat* 

Type betaalautomaat* 

CTAP nummer 1)* 

European Merchant Services berekent eenmalig € 15,00 afleveringskosten per non-EMV compliant terminal, indien 

het geen CTAP betaalautomaat is. 

1) Het CTAP-nummer vindt u op uw transactiebon. Het bestaat uit twee letters gevolgd door 6 cijfers.

Wijzigen of Toevoegen Betaalautomaat 
Met dit formulier wijzigt u uw betaalautomaat gegevens bij European Merchant Services (EMS), of voegt u een 
betaalautomaat toe. Voor het toevoegen van een betaalautomaat wordt vanaf de 3e betaalautomaat € 2,50 in rekening 
gebracht. 

Verplichte velden zijn aangegeven met een * 

Uw aansluitnummer*: 

(Het EMS aansluitnummer kunt u terugvinden op uw Acceptatieovereenkomst of bij omschrijvingen van uitbetalingen van EMS op uw bankafschrift achter 
‘Merchant ID’.) 

Gegevens acceptant 

2021_01_N
L_N

L 

   maximaal 22 karakters 

   maximaal 35 karakters 

Leverancier betaalautomaat* 

Type betaalautomaat* 

CTAP-nummer 1) * 

 Activeren 
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 Welke bestaande producten wilt u aansluiten? 

MasterCard iDEAL JCB 

VISA Electron Maestro Bancontact Diners 

VPAY American Express* CUP Alle producten 

Let op: 

Wanneer u American Express wilt aansluiten dient er een American Express aansluitnummer of contract meegestuurd te worden. 

American Express aansluitnummer:       

  Heeft u vragen over het aansluitnummer van American Express? Neem dan contact op met onze Sales afdeling via sales@emspay.eu

Welke bestaande functies wilt u aansluiten?

☐ Keyen / handmatig kaarten belasten

Ingangsdatum* (dd-mm-jjjj) 

Datum ondertekening (dd-mm-jjjj) 

Naam tekenbevoegde 

Handtekening  

Let op:

EMS hanteert een verwerkingstermijn van 5 werkdagen. Voor een spoedige afhandeling van uw wijzigingsverzoek vragen wij 
uw aandacht voor het volgende: 

Uw betaalautomaat wijziging kan alleen worden verwerkt als wij de correcte gegevens van u ontvangen: 

• Dit formulier dient te worden ondertekend door een tekenbevoegd persoon binnen uw organisatie. U kunt het 
wijzigingsformulier inclusief bijlage verzenden naar European Merchant Services, Postbus 22764, 1100 DG 
Amsterdam. U kunt dit formulier ook per e-mail sturen naar mydetails@emspay.eu

VISA

2021_07_N
L_N

L 

☐ Fooi / extra betaling
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