


Over  het bedrijf

Wij ondersteunen ondernemers, organisatoren en bestuurders met het implementeren van 

betaalgemaak voor hun bezoekers. Dit doen we op plekken waar mensen samenkomen.  

Of het nu de kantine van de plaatselijke voetbalclub is, een restaurant in het stadscentrum, 

de Johan Cruijff  ArenA, Best kept Secret Festival of het Sfi nks Festival; wij zijn er te vinden.  

Een praktische betaaloplossing die bij jou past!

Opgericht in 2012

Gevestigd in Denderhoutem (Aalst)

2500+ vaste locaties in Nederland en België

200+ evenementen

13+ stadions

Anytime, anywhere

De slimme betaaloplossingen van Easy Payment Sports zijn erg gebruiksvriendelijk en 

maken het eenvoudig om snel transacties te verwerken. Door de simpele indeling en het 

weglaten van overbodige functies kan iedere vrijwilliger, oproepkracht of barmedewerker 

er moeiteloos mee aan de slag. 



Betaaloplossingen 
speciaal voor sportclubs!

In onze 10 jaar lange ervaring met sportverenigingen is het prominente belang van slimme 

betaaloplossingen op maat meer dan eens duidelijk geworden. Gebruiksvriendelijk, betaalbaar 

en overzichtelijk: dat zijn de drie pijlers in de ontwikkeling van onze cashless betaalsystemen. 

Opdat iedere vrijwilliger er eenvoudig mee aan de slag kan! In de afgelopen jaren zijn er in 

België reeds 100 verenigingen overgestapt naar een betaaloplossing van ons.

Betaalkaart

Snel en eenvoudig afrekenen ook

tijdens de piekmomenten.

Cash

Gemakkelijk en veilig afrekenen met 

cash blijft mogelijk.

Mobiel

Betaal eenvoudig via een eigen app 

voor teams en vrijwilligers.

Clubcards

Betaal op je eigen club met 

gepersonaliseerde clubcards.



Wat bieden wij onze clubs?
Het kassasysteem speciaal voor sport

+

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

het afwaarderen van cashkaarten in jouw sportclub. Deze handheld zorgt ervoor dat 

je jouw bestellingen snel en eenvoudig naar de bar of de keuken kan sturen waardoor 

deze vlotter klaargemaakt kunnen worden. Het resultaat? Jouw klanten ervaren de 

best mogelijke service, een gestroomlijnd én snel bestel/betaalproces.

Geen contant geld

Geen fouten en vlotte service

Bonmodule

Afwaarderen van cashkaarten en
polsbandjes

Mobiele oplossingen voor snelle 
op- en afbouw

je jouw bestellingen snel en eenvoudig naar de bar of de keuken kan sturen waardoor 

Handheld betaalterminal

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 leden.

Offl  ine modus
Werkt ook zonder internet.

Stijging winstmarge
Margeverbetering van 5 tot 10%

eenvoudig haalbaar.



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!

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!

       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.

       

      

      

       

       



Cashless module

Na jarenlange ervaring weten wij precies waar jullie vereniging 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 leden,

 als betaalpot voor de teams 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 bestel-

ling op je telefoon. Zo is de portemonnee op 

de sportclub niet meer noodzakelijk! De KNIP 

app is dus ook te gebruiken zonder clubcards. 

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! Ook de teampot kan je gemakkelijk 

beheren. Je stuurt een betaalverzoek via Whatsapp en ziet direct wie er al heeft ingelegd. 

De cashless module kan je inzetten voor je leden,

 als betaalpot voor de teams 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 



Clubcards 

Zowel de ouderen als de jongste jeugd zonder smartpho-

ne kunnen op deze manier toch gebruik maken van deze 

unieke betaalmogelijkheid! Het is mogelijk om de clubcards 

te beheren en op te waarderen via de KNIP app. 

Je kan kiezen uit drie verschillende modules binnen de 

cashless module. Van klein naar groot: De KNIP app is dus 

ook te gebruiken zonder clubcards.  

1    Vrijwilligers – teampotmodule 

Met deze optie, speciaal voor alle teams en vrijwilligers, maak je de gedeelde potten digitaal 

en kan je het eigen verbruik vooraf budgetteren. Het is hiermee dus ook mogelijk om aan 

je vrijwilligers producten weg te geven, zoals koffi  e aan trainers. Met deze module kan je 50        

rekeningen aanmaken.

2   Beperkte cashless module 

Voornamelijk geschikt voor kleinere verenigingen die met cashless betalen aan de slag willen. 

Deze module wordt ook wel gezien als instapmodule. Met deze oplossing kan je 100 rekenin-

gen aanmaken.

3   Cashless module

Het hele verhaal compleet! Inclusief een onbeperkt aantal rekeningen. Dit betekent dat je al je 

leden, teams en vrijwilligers kan voorzien van onze app of clubcards om cashless te betalen.

Alle cashless module mogelijkheden zijn inclusief facturatiemodule.



EPS  Ticketing

The New Order in Ticketing is here!

EasyTicketing biedt een nieuwe en sterke ticketing software die overal makkelijk voor ge-

bruikt kan worden. Start eenvoudig met de kaartverkoop voor jouw sportclub. Orden de 

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

betaalmethodes. EasyTicketing is overal voor geschikt.

Heb je maar gelimiteerde plaatsen door de corona maatregelen? Of wil je klanten die ene 

VIP-ruimte laten reserveren? Met EasyTicketing kan je dit alles én nog zoveel meer! 

Makkelijk en snel in gebruik 

Internationale betaalmethodes

Effi  ciënte doorstroom van je
bezoekers 

Uitgebreide rapportage



Meer weten over onze 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 

here



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.
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Bestelling klaar

Eens de bestelling klaar is, 

brengt iemand de 

bestelling naar de tafel. 

De bestelling is reeds 

online betaald dus afreke-

nen hoeft niet meer.
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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 produc-

ten, 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
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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.



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.



Facturatiemodule
Wordt de sportclub of het domein 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.

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 groepen en teams! Deze 

bon kan achteraf worden aangerekend via de gebruikelijke betaalmethodes en kan ook ma-

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

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.

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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“Wij zijn uitermate tevreden over het kassasysteem van Easy Payments omdat het 

heel gebruiksvriendelijk is.  Je kan perfect ‘potten’ maken en hier tussentijds beta-

lingen afhalen en toevoegen.  Met de verschillende tabs kan je gemakkelijk koude 

dranken, warme dranken en eten apart op het scherm krijgen zodat het overzicht 

duidelijk blijft. Onze boekhouder is ook uiterst tevreden omdat hij ter aller tijde een 

zeer duidelijk overzicht kan opvragen met alle verschillende BTW-tarieven, eigen 

verbruiken en verkopen. Foutjes zijn volledig uit den boze!”

Denis Kerkhofs - medebestuurslid van TC Hechtel-Eksel

Onze klanten aan het woord

“We gingen ruim een jaar geleden in zee met Easy Payments en zijn bijzonder 

tevreden over het systeem dat bijzonder fl exibel is én waarmee al onze leden die 

regelmatig achter de toog staan gemakkelijk kunnen werken, een zaligheid. Ook de 

soepelheid van de mensen van Easy Payments is opvallend. Zij zochten met ons 

mee naar een oplossing om in deze barre coronatijden met een bestelapp te kun-

nen werken. Een absolute aanrader, die EasyServed, met dank aan de mensen van 

Easy Payments!”

Pit Van Dyck - ondervoorzitter AKC/Luma

“In tijden van corona willen wij zoveel mogelijk cashbetalingen vermijden. Ons nieuw 

kassasysteem is zeer gebruiksvriendelijk. Een betaling afronden via Bancontact ver-

loopt nu ook een stuk vlotter met minder wachtrijen als gevolg, al zeker met de club-

cards. Je verkoopt gewoon meer met een kassasysteem op maat”

Peter van Rompay - Lyra-Lierse 



ReferentiesReferenties

1. Antwerp, RC

2. Antwerpse Korfbalclub

3. Aquila, TC

4. ASKC

5. ATBS, Korfbalclub

6. Baudouin Sport Facilities vzw

7. Bavo

8. Beersel-Drogenbos

9. Belgica, FC

10. Borgerhout, Kofbalclub

11. C&N bvba

12. Destelbergen VS

13. Dosko Beveren

14. ESA Bottelare

15. FC Bosdam Beveren

16. FC Mere

17. FC ST-MARTENS-LATEM

18. Galgenweel, VVW

19. Gimme Waasland, VC

20. Hasselt Stix

21. HC Inter mol

22. HC Lokeren

23. HC Temse

24. Hellvoc volleybal

25. Hockey in Hoegaarden

26. Hoegaarden Outgaarden, SC

27. Hondenschool Pallieter

28. Jago

29. K. SV Veurne

30. KFC Meise

31. KHC Leuven

32. Korfbalclub Verde vzw

33. KSK Donk

34. KTC Issera Nieuwpoort

35. KVC Wingene

36. KVV Zelzate

37. Laakdal, TC

38. Leuven, RC

39. Mortsel Volley Antwerpen

40. Neerlandia K.C.

41. Nijlen, KFC

42. OKOZ

43. Oostakker, SKV

44. Padelclub Brugge

45. Padel Mechelen

46. Perk, KFC

47. Players Ninove

48. R Cappelen FC

49. RC Pajot

50. RFC Wetteren

51. Royal Herakles Hockey Club

52. Royal Scaldis, KC

53. RTC De Bempdekens Retie

54. Schilde, FC

55. Scouts en Gidsen Gouw Waas

56. Sikopi, KC

57. SIMIKOS, VK

58. Spartacus/NDN, KV

59. Splash, Zwembad cafetaria

60. Sportcafé Fame X3

61. Sporthal de  Zeven

62. Sporthal van Wemmel

63. Sportief Rotselaar



Easy Payment Sports

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem

0032 (0) 9 394 1 394

sales@easypaymentsports.be

www.easypayments.be


