


Onze missie

Een  betaalsysteem aanbieden dat  volledig is afgestemd op de specifi eke noden en 

behoeften van jouw organisatie én de doelgroep van jouw evenement. Of het nu gaat om een 

lokaal of nationaal evenement: bij Easy Payments helpen we je graag met betaaloplossingen 

op maat. 

Gebruiksvriendelijk, betaalbaar en overzichtelijk: dat zijn de drie pijlers in de ontwikkeling van 

onze cashless betaalsystemen. Opdat iedereen er eenvoudig en zonder zorgen mee aan de 

slag kan! Onze ervaring, servicegerichtheid en expertise in de sector zorgen ervoor dat jij je 

kan focussen op jouw evenement.

Set-up: service gericht, fl exibel en gebruiksvriendelijk 

Rapportage: alle key-info en gemakkelijk inzicht

De gepaste betaaloplossing voor de bezoeker op maat van jouw evenement  



Een kassasysteem speciaal voor events

Gebruiksgemak
Categorieën, hoofd-en 

subproducten zorgen 

voor optimaal gemak.

Cash of betaalkaart?
Kies zelf welke betaalmethoden 

er geaccepteerd worden.

Direct inzicht
Realtime inzicht in de 

totale omzet, derving en 

voorraad.

Snelle transacties
Snel en gemakkelijk 

afrekenen. Minder wachttijd 

voor jouw klanten.

Offl  ine modus
Werkt ook zonder internet.

Stijging winstmarge
Margeverbetering van 5 tot 10% 

eenvoudig haalbaar.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze kassa is volledig gericht op overzicht, inzicht, gebruiksgemak en is dé kassa voor evenementen. Hierdoor 

kan iedereen er direct mee aan de slag en weet jij altijd en overal wat er speelt. Onze kassa is geschikt voor 

alle locaties, zowel grotere als kleinere evenementen. Doordat de kassa modulair is op-gebouwd en beschikt 

over een eenvoudig aan te passen indeling, kan je alles geheel naar eigen smaak inrichten.

De nieuwe handheld staat bekend om haar combinatie van uitstekende prestatie en het afwaarderen van 

jouw cashcards op jouw cashless evenement. Deze handheld zorgt ervoor dat je jouw bestellingen snel 

en eenvoudig naar de bar of keuken kan sturen waardoor deze vlotter klaargemaakt kunnen worden. 

Het resultaat? Jouw bezoekers ervaren de best mogelijke service, een gestroomlijnd én snel bestel /

betaalproces.

Het resultaat? Jouw bezoekers ervaren de best mogelijke service, een gestroomlijnd én snel bestel /

Geen contant geld 

Geen fouten en vlotte service

Bonmodule

Koppeling met diverse bonnen-
printers op verschillende locaties

Afwaarderen van klantenkaarten

Handheld betaalterminal



       Snel afrekenen

Je slaat de bestelling aan en laat consumenten direct

(contactloos) betalen op hetzelfde apparaat.

       Direct inzicht

Deze 2-in-1 oplossing geeft realtime inzicht in de productverkoop en geldstromen, 

wat zorgt voor betere marges.

       Gebruiksvriendelijk

Door de eenvoudige indeling kan iedereen er moeiteloos mee werken.

       Flexibel

De draadloze terminal zorgt ervoor dat je overal een bestelling kan opnemen en 

de klant direct kan laten afrekenen.

       Contactloos betalen

Het apparaat ondersteunt contactloos betalen.

       Minder hardware

De betaalterminalkassa is een betaalterminal en kassa in één. Hierdoor heb je 

minder hardware nodig.
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Betaalterminalkassa

Een mobiele kassa en betaalterminal in één!

De betaalterminalkassa is onze eigen vertrouwde en gebruiks-

vriendelijke betaalterminal die beschikt over kassasoftware. 

Je slaat de bestelling aan en laat de klant direct (contactloos) 

betalen op hetzelfde apparaat. De klant kan zelf de bestelling 

controleren. Afrekenen is nog nooit zo eenvoudig geweest!



New 9220

Meer betaalmogelijkheden dan ooit tevoren

Met deze betaalterminal haal je alles in huis! Geef je bezoekers 

de keuze om te betalen zoals zij dat willen, met de bankkaart of 

contactloos. De nieuwe Android betaalterminal New 9220 is een 

plug-and-play toestel, eenvoudig te integreren met je bestaande 

kassasysteem en waar je meteen mee aan de slag kunt!

Plug-and-play

5,5 inch HD touchscreen

Gebruiksvriendelijke interface

Geschikt voor mobiele betalingen met
GooglePay en ApplePay

Connecteren via Wifi , 4G, 3G of bluetooth 

Kassa-gekoppelde 
betaalterminal
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Organiseer je een evenement en 

bestellen de mensen aan de bar dan 

is deze kassa-gekoppelde terminal 

dé betaaloplossing!  

Wij confi gureren en installeren een 

volwaardige kassa met daaraan een 

kaartlezer (betaalterminal) gekop-

peld.  Hierdoor kan het barpersoneel 

geen fouten maken met het inge-

ven van het bedrag en verloopt de 

betaling van de bestelling aan de bar 

bijzonder vlot.
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Betalen met 
betaalkaart 
en betaalpas

Deze  opstelling  met een betaal-

terminal en RFID-reader combineert 

het beste van 2 werelden.  

De klanten hebben de vrijheid te 

betalen met hun betaalkaart of 

betaalpas/bandje. Foutloos, snel 

en eenvoudig transacties aan-

vaarden? Dan is dit de oplossing!

Betalen met 
betaalpas/bandje

Deze mobiele kassaoplossing met 

NFC-reader is geschikt voor 

momenten waar het betalen bij-

zonder snel moet gaan. Bestellen 

en betalen wordt uniform met één 

betaalmiddel afgehandeld waardoor 

er geen tijd verloren gaat. 

De bezoeker ziet hoeveel er nog op 

zijn pasje staat en je hebt een quasi 

realtime overzicht van de binnen-

komende transacties. Ervaring heeft 

ons geleerd dat via dit betaalmiddel 

de bezoeker het makkelijkst geld 

spendeert. 
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Cashless module

Na jarenlange ervaring weten wij precies waar jullie organisatie behoefte aan heeft, als jullie 

(gedeeltelijk) cashless willen gaan.  We helpen je hierbij van a tot z!

De cashless module kan je inzetten voor je bezoekers,

als betaalpot voor groepen en voor het eigen 

gebruik aan commissies. Het is hierbij mogelijk 

om zowel tegoeden als specifi eke producten 

weg te geven aan de vrijwilligers. Zo heb je 

direct grip op het eigen verbruik. 

Mogelijkheid mobiel betalen

Geen transactiekosten

Grip op persoonlijk verbruik

Mobiel betalen
Je kan met de KNIP app ook snel en gemak-

kelijk via je mobiel afrekenen aan de bar. Je 

doet een bestelling, scant met de KNIP app 

de QR code bij de kassa en accepteert de be-

stelling op je telefoon. Zo is de portemonnee 

op jouw evenement niet meer noodzakelijk! 

KNIP app

Met de KNIP app kan je altijd en overal je saldo inzien en opwaarderen via Bancontact of 

creditcard. Afrekenen is nog nooit zo eenvoudig geweest! Ga je met vrienden een avondje 

weg? Ook een groepspot uitleggen is gemakkelijker dan ooit te voren! Je stuurt een betaal-

verzoek via Whatsapp en ziet direct wie er al heeft ingelegd. 

De cashless module kan je inzetten voor je bezoekers,

als betaalpot voor groepen en voor het eigen 

gebruik aan commissies. Het is hierbij mogelijk 

om zowel tegoeden als specifi eke producten 

weg te geven aan de vrijwilligers. Zo heb je 
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EasyTicketing

The New Order in Ticketing is here!

Easy Payments Ticketing biedt een nieuwe en sterke ticketing software die overal makkelijk 

voor gebruikt kan worden. Start eenvoudig met de kaartverkoop voor jouw evenement. Orden 

de producten in verschillende productcategorieën en kies uit een groot aantal (internationale) 

betaalmethodes. EasyTicketing is overal voor geschikt.

Makkelijk en snel in gebruik 

Internationale betaalmethodes

Effi  ciënte doorstroom van je
bezoekers 

Uitgebreide rapportage



Meer weten over de coronaproof betaal-

oplossing? Neem dan zeker een kijkje op

www.easyserved.be

EasyServed

Dé bestel-en betaaloplossing van dit moment

Met EasyServed is een eigen bestelsite waarbij je gasten online bestellen en betalen waarna 

de bestelling afgehaald of bezorgd wordt, simpel en snel opgezet. 

Je gasten scannen vanaf de tafel een QR-code die ze doorstuurt naar jouw eigen bestelsite!

Coronaproof

Scherpste tarieven

Snel up and running

Eenvoudig online bestellen 

en verkopen

Jouw eigen webshop binnen de 24uur

Met EasyServed is het opzetten van je eigen gepersonaliseerde bestelsite zo gepiept. Laat je 

gasten bestellen via hun smartphone, tablet of computer,  die ze vervolgens kunnen afhalen 

of laten bezorgen. Jouw inkomende bestellingen kan je dan online volgen, via een bonnen-

printer of gekoppeld aan jouw kassasysteem. Naast de verkoop van producten is het ook 

mogelijk om reservaties te ontvangen.

Try d
emo 
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Coronaproof bestellen en bedienen: hoe het werkt

Scan de QR-code of ga naar de 

gepersonaliseerde link

Jouw klant scant een slimme

 en dynamische QR-code op de tafel 

met zijn smartphone of 

surft meteen naar jouw 

gepersonaliseerde link.

Bekijk het menu online

Jouw klant kan snel en eenvoudig het volledig assortiment 

bekijken vanop zijn eigen toestel. De digitale menukaart heeft 

meer voordelen dan de traditionele kaart. Zo kunnen ook 

bijvoorbeeld producten in de kijker worden gezet, tijdelijke 

promoties eenvoudig worden toegevoegd en producten op 

uitverkocht worden gezet.

1 2

Bestelling klaar

Eens de bestelling klaar is, 

brengt iemand de 

bestelling naar de tafel. 

De bestelling is reeds 

online betaald dus afrek-

enen hoeft niet meer.

5 4

Bestelling bereiden

De bestelling komt aan de bar 

of in de keuken meteen uit de 

printer gerold. Ga aan de slag 

met de bestelling aan de bar 

of in de keuken.

Online bestellen 

& betalen

Jouw klant kiest zijn pro-

ducten, bestelt en betaalt 

online met o.a. Payconiq, 

Bancontact of iDEAL vanop 

zijn eigen toestel.

3

Alleen maar voordelen!

Meer omzet & minder kosten 

Digitale menukaart = het nieuwe normaal 

Geen applicatie installatie vereist 

Eenvoudige online betaling 

Klanten kunnen zelf bestellingen plaatsen

Filteren op allergenen/veggie/vegan 

Intuïtieve interface 

Afhaal notifi caties

Beheer toegangsrechten per gebruiker 

Keuze tussen 1 of meerdere QR-codes



Klantendisplay

Met een klantendisplay toon je informatie aan de klant, waardoor het afrekenen een stuk 

klantvriendelijker wordt. Je kunt niet alleen de prijs van aangeslagen producten tonen, ook 

promotiemateriaal en sponsoring zijn mogelijk. Op deze manier is het mogelijk om een 

gedeelte van het display voor sponsoring en 

communicatie in te zetten. Zo kan je logo’s van 

sponsoren, foto’s en andere logo’s tonen.

gedeelte van het display voor sponsoring en 

communicatie in te zetten. Zo kan je logo’s van 

Communicatie naar je bezoekers

Directe koppeling naar ons kassasysteem

Koppeling met QR-code van PayConiq

Professionele productpresentatie

Sponsormogelijkheden

Digitale prijslijst

De digitale prijslijst toont de prijzen en producten die worden verkocht. Deze prijslijst is gekop-

peld aan de kassa, hierdoor toon je altijd het meest actuele assortiment met de juiste prijzen. 

De prijslijst kan worden weergegeven op elke televisie, het is aan te raden om een scherm van 

minimaal 40 inch te gebruiken. Wij leveren een minicomputer die met een HDMI-kabel wordt 

aangesloten op de televisie. Naast prijzen en producten is het ook heel goed mogelijk spon-

sors en communicatie uitingen op het scherm te tonen.
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Bonnenprinter

Op het moment dat er aan de bar een bestelling wordt 

gedaan, komt er direct een bon uit de printer. Hierdoor 

kunnen ze in de keuken of achter de bar meteen aan 

de slag.  Je kan zelf bepalen bij welke producten er een 

bon geprint moet worden. Op de geprinte bonnen in de 

keuken en aan de bar staan corresponderende volg-

nummers, zodat er nooit meer verwarring ontstaat. 

Deze bonnenprinter kan via een USB kabel verbonden 

worden aan de kassa of met een LAN verbinding voor 

bijvoorbeeld in de keuken.

Kassalade

Deze kassalade bestaat uit sterk materiaal, wat een lange levensduur van de lade doet 

verzekeren. De kassalade bevat vier vakken voor bankbiljetten. Het netjes sorteren van

kleingeld is mogelijk in de acht muntvakjes. Daarnaast heeft de kassalade twee afroom-

gleuven, waardoor er ook genoeg ruimte is voor coupons, waardebonnen en overtollige 

bankbiljetten. Je kan kiezen voor een standaard of kassagekoppelde kassalade.

A
ccessoires
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EasyCoff ee

Relax... it’s Miko coff ee! 200 jaar ervaring als koffi  ebrander en dat 

proef je. Dankzij onze koffi  emachines kunnen jouw klanten

 genieten van een overheerlijk vers kopje koffi  e. We bieden drie 

mogelijke modules aan, zo kan jij kiezen welke machine het 

meest geschikt is voor de noden van jouw zaak.

Zowel aankoop als huur

Heerlijke espressokoffi  e

Gebruiksvriendelijk

Afgestemd aan jouw noden

Met de Easy Maestro geniet u van heerlijke aroma’s van verse espressokoffi  e! Voor elk kopje 

koffi  e worden de espressobonen vers gemalen. De bediening is zeer gebruiksvriendelijk 

dankzij het mooie 7” aanraakscherm met duidelijke icoontjes waarop bovendien ook foto’s 

en fi lmpjes kunnen getoond worden. Dankzij de aparte uitloop voor heet water, kan u ook snel 

een tasje thee of een smakelijk soepje maken. Ideaal voor een verbruik van 30 kopjes 

per dag, met wel 8 verschillende drankopties! 

Bent u meer fan van een capsulesysteem? Dan is de Capsultimo Uno of Capsultimo Duo

misschien wel iets voor jou! De stijlvolle en gebruiksvriendelijke espressotoestelen zijn een

échte blikvanger. Deze kan indien gewenst, uitgebreid worden met de exclusieve Capsultimo

tassenwarmer.

�      Ideaal voor een gebruik van 35 kopjes per dag  �      Ideaal voor een gebruik van 55 kopjes per dag  

�             Aantal drankopties �             Aantal drankopties

Capsultimo Uno Capsultimo Duo



EasyVending
Groot, klein, warm of koud, ... 

Of je nu voor een kleine drankautomaat wilt gaan of een grote broodautomaat, alle 

mogelijke combinaties en opties zijn voor handen en kunnen volledig afgestemd worden 

op jouw noden en wensen. Daarnaast zijn deze automaten ook volledig te branden naar 

jouw voorkeur en tone of voice.

A
ccessoires

Enorm veel variatie

Keuze tussen koelen of verwarmen

Volledig aangepast aan jouw noden

Zowel standaard als lift systeem

Mannamatic 5

Verkoop van vleeswaren, bereide 

gerechten, verswaren, fruit en groenten 

en non-foodproducten

Uitstalraam met LED-verlichting

Zowel koelen als warmen

G-snack collectie

16 variaties

Standaard spiraalautomaten

Zonder lift

Met koeling



A
cc

es
so

ir
es

EasyTap
Dankzij het innovatieve zelfstap systeem van EasyTap kunnen bezoekers nu eenvoudig en 

snel zelf een kwalitatieve pint tappen. De gesofi sticeerde EasyTap werkt geheel contactloos 

en is bovendien voorzien van een leeftijdsdetectie systeem die controleert of gebruikers 

reeds de wettige leeftijd hebben om alcoholische dranken te nuttigen, door middel van 

identiteitskaart of rijbewijs. 

De tap kan eenvoudig worden geïntegreerd in de bestaande bier infrastructuur van jouw 

event. Verlicht de druk op uw personeel tijdens drukke momenten, dankzij deze nieuwe 

ontwikkeling! 

Formaat bier uitgifte 

instelbaar

Notifi caties via smartphone

Dashboard functie voor real-time 

aanpassingen

Analytics functie in 

omzet en verbruik

Aan te sluiten op alle (bier) distributiesystemen

Custom look and feel per klant/ biermerk

Snel en eenvoudig de perfect getapte pint

EasyTap verlicht de druk op de reguliere uitgiftepunten

EasyTap tapt snel en effi  ciënt zonder verspilling

EasyTap werkt zonder personeel

EasyTap is hufterproof

omzet en verbruik
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EasyCapital zorgt ervoor dat je als ondernemer op een verantwoorde en makkelijke manier 

zakelijk geld kan lenen. Met zo’n zakelijke lening kun je bijvoorbeeld eindelijk investeren in 

dat broodnodige kassasysteem, je personeel ontlasten met een EasyTap of gewoon een 

betaalterminal aanschaff en. Het is echter niet zomaar een zakelijke lening. Je lost de 

fi nanciering namelijk geheel én automatisch via jouw gekozen toestel af. Je hebt dus geen 

omkijken naar de afl ossing van je zakelijke lening, zodat jij je bezig kunt houden met datgene 

waar je het beste in bent: ondernemen. Dat klinkt niet slecht, toch? 

€
Intake op locatie

We komen altijd graag bij je 

langs voor een kopje koffi  e, 

om vervolgens samen te 

kijken wat de beste oploss-

ing voor je is. Daardoor sluit 

je altijd de juiste zakelijke 

lening af voor je bedrijf.

Betrouwbaar

EasyCapital heeft al vele 

zaakvoerders geholpen 

met een passende fi nan-

ciering. Kijk via jouw portaal 

welk bedrag jij kan lenen, 

met een indicatie van de 

terugbetaalsnelheid.

Automatisch afl ossen

Dagelijks los je geheel 

automatisch een vast 

percentage van je zakelijke 

lening via  jouw betaal-

terminal/kassasysteem/... 

af. Daardoor betaal je nooit 

meer terug dan je kunt 

missen.

Wij helpen
 je met een 
passende 
fi nanciering



Facturatiemodule
Wordt het restaurant of café wel eens verhuurd aan externe partijen? Of zijn er vaste 

bezoekers die liever een factuur ontvangen dan direct afrekenen? Met de factuatiemodule 

sla je bestellingen aan op rekening en kan je later via de beheersomgeving eenvoudig een 

factuur opmaken.

Voorraadmodule
Met de voorraadmodule heb je altijd controle en inzicht in je voorraad. Je stelt een minimum-

voorraad in, waarna het systeem een waarschuwing geeft als deze (bijna) is bereikt. Via deze 

module lever je heel eenvoudig bestellijsten aan bij je leveranciers waardoor je veel minder tijd 

kwijt bent aan je bestelproces.

Bonmodule
Via de kassa is het mogelijk om bonnetjes aan te maken. Dit kan je zien als de digitale 

tegenhanger van het ouderwetse ‘bonnetje achter de bar’. Je kan via de bonmodule een bon 

aanmaken waarop je tijdelijk alle transacties aanslaat. Handig voor grote groepen! Deze bon 

kan achteraf worden aangerekend via de gebruikelijke betaalmethodes en kan ook make-

lijk in delen worden gesplitst. Vanaf nu vind je altijd op één plek de openstaande bonnen!

Supplementenmodule
Met de supplementenmodule is het mogelijk om een bestaand product aan te vullen met 

extra ingrediënten via ons kassasysteem. Je kunt hierbij denken aan extra saus bij de friet of 

extra kaas op een hamburger. Een supplement hoeft niet altijd een prijs te hebben, maar kan 

bijvoorbeeld ook de garing van vlees zijn.
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Onze klanten aan het woord

We hebben al veel met Easy Payments samengewerkt en het is altijd een fi jne 

samenwerking. Iedereen staat steeds klaar om te helpen. Een groot pluspunt is dat 

ze de tijd nemen om rond de tafel te zitten en samen alle mogelijkheden te over-

lopen. Het team dacht echt mee met ons. Hierdoor hebben we al heel wat mooie 

projecten samen op poten kunnen zetten en kijken we uit naar de toekomstige! 

Kim Stockx - Brugge Plus 

EasyServed is een goede oplossing voor ons. Via het scannen van de QR-code 

plaatsen gasten eenvoudig hun bestelling. Het scheelt ons tijd en personeel. In com-

binatie met de kassa werkt het helemaal super, aangezien de systemen goed in 

elkaar overlopen!

Patrick Janssen - Eigenaar Buutplek

Eénmaal alles goed is opgestart is het kassasysteem enorm gebruiksvriendelijk. De 

communicatie verliep steeds vlot. Er werd een op een handige en constructieve 

manier gecommuniceerd om alles in goede banen te leiden en waardoor we steeds 

met vragen terecht konden. Een aanrader! 

Katrien De Leeuw - E.M.O



0032 (0) 9 394 1 394

sales@easypayments.be

www.easypayments.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem


