
• Geen maandelijkse 
abonnementskosten 

• Geen contracten 

• Geen minimale omzet vereist

• Vertrouwd door meer dan 100 000+ 
bedrijven

Beoordeeld met 
uitstekend

Accepteer altijd en 
overal fysieke en 
online betalingen
Directe uitbetaling van de geaccepteerde 
bedragen in uw myPOS-account.

mypos.com



myPOS Mini Ice
is de perfecte keuze 
voor schoonheidssalons, 
kappers en bedrijven 
waarvan de klanten 
design waarderen

myPOS Mini
is een apparaat op 
zakformaat dat kan 
dienen als standalone 
betalingsoplossing en als 
betalingsmodule voor 
elke integratie.

myPOS Go
is de perfecte oplossing 
voor kaartbetalingen 
voor kleine bedrijven 
en professionals die 
constant onderweg zijn.

• Accepteer transacties in meerdere 
valuta, fooien en multi-gebruikers-
modus.

• Directe uitbetaling van geaccepteerde 
bedragen in uw myPOS-account.

• Simkaart met onbeperkte databundel, 
werkt in heel Europa

• Contactloos betalen, chip-kaarten, 
magneetstrip, MO/TO

Veel meer dan gewoone betaalterminals
• Extra diensten met toegevoegde 

waarde waarmee u inkomsten 
kunt verdienen, zoals top-up, 
gepersonaliseerde giftcards, 
betaalverzoeken, facturering en meer.

• AppMarket beschikbaar voor onze 
Android-apparaten, waarmee 
u uw bedrijf kunt voorzien van 
branchespecifieke, op maat gemaakte 
apps

myPOS Smart
geeft u betere betrok-
kenheid bij klanten en 
promoot uw bedrijf 
op een geheel nieuwe 
manier.

myPOS Smart N5
combineert kassa met op 
maat gemaakte zakelijke 
apps om uw bedrijfsacti-
viteiten te stroomlijnen. 

myPOS Combo 
is bedoeld voor intensief 
gebruik aan uw receptie, 
balie of in de handen van 
de kelner. 

Het myPOS online betalingsplatform wordt beheerd door myPOS Europe Ltd, een erkende instelling voor elektronisch 
geld. De betalingsdiensten en rekeningen voor EER-landen worden geleverd door aangewezen banken of instellingen voor 
elektronisch geld. myPOS Shop wordt beheerd door myPOS Services Ltd en verwerkt online bestellingen, distributie en 
retouren van myPOS-pakketten.
*Excl. BTW

Vanaf € 29



Laat uw 
bedrijf groeien 
met Online 
betalingen
Neem betalingen online, per telefoon, e-mail 
of sms aan - gewoon door een myPOS-
account te hebben! 

Geen extra software. Geen maandelijkse of opstartkosten.
Het myPOS account verzamelt betalingen van alle kanalen op één plaats en 
biedt direct 24/7 toegang tot uw geaccepteerde betalingen.

Uitgerust met speciale IBAN's voor de hele EER, biedt het myPOS account 
uitgaande internationale bankoverschrijvingen en een zakelijke VISA 
betaalkaart voor eenvoudiger beheer van bedrijfsuitgaven.

Online PSP / API-integraties
voor uw online 
toepassingen.

e-Commerce plugins
eenvoudig online betalingen 
accepteren in uw webwinkel

МО/ТО Virtual Terminal
om transacties op afstand 
te accepteren

PAYPAY PayButton
eenvoudig online 
betaalknoppen maken

WWWWWW PayLink
eenvoudige algemene 
betaallinks voor op de site, 
in E-mail, chat & SMS

Betaalverzoek
Wereldwijd werkende 
betaalverzoeken via e-mail, 
chat & SMS

 Open uw gratis myPOS-account op mypos.com


