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Rabo iDEAL QR Generator* 

Abonnementskosten per maand  Geen kosten 

 

*De iDEAL betalingen worden getarifeerd zoals beschreven onder Rabo OnlineKassa.  Als je de kosten van de iDEAL  transacties in Rabo 

OnlineKassa, Rabo Betaalverzoek Plus, Rabo iDEAL QR Generator en iDEAL QR via Rabo SmartPin  laat afschrijven van hetzelfde rekeningnummer, 

wordt het aantal transacties bij elkaar opgeteld en volgens de staffel getarifeerd. 

iDEAL QR via Rabo SmartPin* 

Abonnementskosten per maand  Geen kosten 

 

*Je betaalt niet apart voor de module SmartPin QR, maar betaalt wel de gebruikelijke kosten voor automaat zowel voor huur als koop. De iDEAL 

betalingen worden getarifeerd zoals beschreven onder Rabo OnlineKassa.  Als je de kosten van de iDEAL transacties in Rabo OnlineKassa, Rabo 

Betaalverzoek Plus, Rabo iDEAL QR Generator en iDEAL QR via Rabo SmartPin  laat afschrijven van hetzelfde rekeningnummer, wordt het aantal 

transacties bij elkaar opgeteld en volgens de staffel getarifeerd. 

Betaalautomaat* 

Abonnementskosten pinnen per betaalautomaat per maand € 3,80 

Abonnementskosten Retourpinnen per betaalautomaat per maand € 3,80 

*Exclusief 21% btw. 

Kopen van een Pinautomaat: Rabo PinBox Koop* 

 

Rabo PinBox Compact 
aanschaf € 280,00 

plug & play kosten € 49,00 

per maand € 18,80 

 

Rabo PinBox Vast 
aanschaf € 425,00 

plug & play kosten € 49,00 

per maand € 18,80 

 

Rabo PinBox Mobiel 
aanschaf € 446,00 

plug & play kosten € 49,00 

per maand € 26,30 

*Exclusief 21% btw. Maandelijkse kosten zijn voor het servicecontract van de automaat en de abonnementsgelden pinnen 

per betaalautomaat. 

Huur van een Pinautomaat: Rabo PinBox Huur* 

Rabo PinBox Compact** per maand € 26,00 

Rabo PinBox Vast** per maand € 35,00 

Rabo PinBox Mobiel** per maand € 39,00 

*Indien de Rabo PinBox of bijbehorende materialen na afloop van de huurtermijn niet wordt geretourneerd, zal een 

vergoeding voor de geleden schade in rekening worden gebracht: Compact € 120,00; Vast € 150,00; Mobiel € 200,00.  
**Exclusief 21% btw. 
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Transactiekosten* 

Rabo Pinbundels: pintransacties vooraf kopen** 

100 transacties per maand € 5,45 

250 transacties per maand € 12,85 

500 transacties per maand € 24,95 

1.000 transacties per maand € 48,85 

2.000 transacties per maand € 94,95 

5.000 transacties per maand € 230,00 

7.500 transacties per maand € 337,50 

10.000 transacties per maand € 435,00 

Losse pintransacties/credit card transacties ontvangen 

Pintransacties per transactie € 0,061 

Retourpintransacties Per transactie € 0,061 

MasterCard/VISA transacties percentage over het bedrag  1,7% (met een 

minimum van 

€0,10 kosten per 
transactie) 

*De geslaagde transacties maken deel uit van de dagelijkse Rabo OmniKassa bijschrijving. 

** Pintransacties boven de bundel worden afgerekend als losse pintransacties. 

Rabo SmartPin 

Rabo Smartpin Koop* aanschaf € 19,00 

per maand € 7,50 

Rabo SmartPin Huur** per maand € 12,00 

Pintransacties via Rabo SmartPin*** 

0 - 100 transacties per maand per transactie € 0,15 

101 - 200 transacties per maand per transactie € 0,10 

201 > transacties per maand per transactie € 0,061 

MasterCard/VISA transacties percentage over het bedrag  1,7% (met een 

minimum van 

€0,10 kosten per 
transactie) 

*Exclusief 21% btw. Maandelijkse kosten zijn voor het servicecontract van de automaat en de abonnementsgelden pinnen 

per betaalautomaat. 

**Indien de Rabo SmartPin of bijbehorende materialen na afloop van de huurtermijn niet wordt geretourneerd, zal een 

vergoeding van €75,00 voor de geleden schade in rekening worden gebracht.  
***De geslaagde pintransacties maken deel uit van de dagelijkse Rabo Omnikassa bijschrijving.  


