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myPOS opent een eerste winkel in België 
 
Antwerpen, 27 juni 2019 - myPOS, de snelst groeiende leverancier van elektronische 
betaaloplossingen van Europa, opent nu ook een winkel in België. Vier jaar na de lancering in ons 
land van een omnikanaaloplossing voor kleine handelszaken versterkt de operator zijn 
aanwezigheid, dichter bij zijn klanten. Met die opening wil myPOS zijn dienstverlening verbeteren 
en nog dichter komen bij de professionals die een multifunctionele betaalterminal in huis willen 
hebben, die perfect betaalbaar is en afgestemd op hun behoeften.  
Zo pakt myPOS bij wijze van primeur uit met de nagelnieuwe terminal myPOS Go voor welgeteld … 
29 €! 
 
 
Sinds zijn oprichting in 2014 biedt myPOS aan zelfstandigen, winkeliers en kmo’s volledige oplossingen aan voor het 
verwerken van elektronische betalingen. Die vertalen zich niet alleen in een aanbod aan zeer betaalbare multifunctionele 
POS-terminals (van 29 tot 349 €), maar ook in het ter beschikking stellen van een gratis multivalutarekening. Een rekening 
waarvan de beschikbare fondsen onmiddellijk toegankelijk zijn dankzij de koppeling aan een debetkaart en de verwerking 
van de transacties in real time. Zelfs een kleine handelaar die myPOS beperkt zou gebruiken, heeft er weinig aan te 
verliezen. De standaard kost per transactie start vanaf 1,75%. En voor transacties met de Bancontact-kaart is dat 0,08€ op 
bedragen van < 10€ en 0,25€ op bedragen van > 10€. 
 
Op de vleugels van dat succes heeft myPOS al snel voet aan de grond gekregen op ruim 20 Europese markten, om daar 
het vertrouwen te winnen van meer dan 70.000 zelfstandigen, handelaren en kleine en middelgrote ondernemingen. Het 
dynamisme en de creativiteit van de onderneming vallen ook regelmatig in de prijzen. Zo kende de jury van het “Merchants 
Payments Ecosystem” in februari 2019 in Berlijn nog de zeer gegeerde Best POS Innovation Award toe aan myPOS.     
 
Dichter bij de klant 
 
In 2018 besliste myPOS om referentiewinkels te openen om zo zijn producten dichter bij potentiële klanten te brengen, met 
de mogelijkheid voor de ondernemers om de terminals te bekijken en uit te testen. Na Londen, Amsterdam, Barcelona, 
Milaan en Sofia is vandaag Antwerpen aan de beurt als gaststad voor de eerste Belgische winkel. Deze bevindt zich in het 
centrum van de havenstad en vormt een uitstalraam en contactpunt voor de lokale klanten en partners. Zij kunnen er 
terecht voor ondersteuning, de nieuwste innovaties en een uitgebreid aanbod aan meerwaardediensten. De klanten 
kunnen er ter plaatse het hele aanbod aan myPOS-producten testen en zien hoe de betalingen in de praktijk verlopen. 
Experts van myPOS staan er klaar om al hun vragen over betaaloplossingen te beantwoorden. Zo nemen en behouden ze 
alvast een lengte voorsprong op hun concurrenten. 
 
Een betaaloplossing op maat 
 
De winkel die vandaag in Antwerpen zijn deuren opent is de eerste in België, maar daarom niet de laatste! Gelet op het 
succes van de myPOS-oplossingen in ons land, zullen er vermoedelijk nog nieuwe openingen volgen, onder meer in Brussel. 
"De betaalterminals van myPOS zijn echte Belgische terminals, dankzij hun rechtstreekse integratie met Bancontact”, vertelt 
Anthony Notos, directeur van myPOS Benelux. “Wij bieden de Belgische kmo’s, handelaren en zelfstandigen ook een ernstig, 
modern, flexibel en bijzonder voordelig alternatief. Het stelt onze klanten in staat om overal en op ieder moment 
kaartbetalingen te aanvaarden. Zo kunnen ze een streep trekken onder een verleden van hoge prijzen voor de hardware en 
rigide contracten." Kleine handelaren kunnen nu opteren voor een eenvoudig model, dat echter een volledige 
betaalfunctionaliteit biedt, of voor een terminal die ook ontvangstbewijsjes afdrukt, of toegang geeft tot professionele 
boekhoudtoepassingen of nog kassafuncties en het beheer van getrouwheidskaarten, …  
 
 
 
 



 
 
Irfan Rasmally, Executive Director myPOS World: 
"Antwerpen bevestigt zijn positie als epicentrum van business-en investeringsdiensten in Vlaanderen. Daarom is het een 
goed idee van myPOS om operationeel te zijn in deze bijzonder interessante stad, waar myPOS historisch klanten heeft sinds 
2015.” 
 
myPOS Go: een mobiele en autonome pocketterminal  
 
De draagbare en vederlichte myPOS Go beschikt over een combinatie van vernieuwende functionaliteiten, typisch voor alle 
toestellen van myPOS: hij aanvaardt kaarten en mobiele wallets, verstuurt betalingsaanvragen en herlaadt prepaid 
telefoons en geschenkkaarten. Voor amper 29 € krijgt de handelaar het nieuwe betaalapparaat en een gratis myPOS-
rekening met professionele debetkaart. Hiermee kan de handelaar de ontvangen sommen onmiddellijk gebruiken, omdat 
ze na elke betalingsontvangst meteen beschikbaar zijn. Het toestel past in een broekzak en verbruikt geen papier. Het 
voldoet perfect aan de verwachtingen van handelaren die veel onderweg zijn en graag enige afstand behouden ten 
opzichte van de traditionele banken. 
 
Net als alle betaalterminals van myPOS is ook de myPOS Go een mobiel en autonoom betaalapparaat voor op het 
verkooppunt. Het verschilt daarin van de meeste mobiele kaartlezers uit zijn prijscategorie, die verbonden moeten zijn met 
een draagbare telefoon of tablet. Bij de levering is een zelf ontwikkelde software geïnstalleerd die geen enkele 
ondersteuning van externe programmatuur vereist.  
Die troeven maken van de myPOS Go in zijn categorie van betaaloplossingen een onbetwiste en boven elke concurrentie 
verheven leider. Met zijn aanschafprijs van 29€ beantwoordt de myPOS Go in de eerste plaats aan de behoeften van 
taxichauffeurs, leveranciers van voedingsproducten, verkopers op markten, kappers en nog heel wat andere 
handelszaken. In feite is de myPOS Go zonder meer revolutionair: een elektronische betaalterminal binnen het bereik van 
elke soort handelaar of zelfstandige. Hij maakt hen het leven gemakkelijker en garandeert een optimale dienstverlening aan 
hun consumenten. Zonder zich zorgen te maken over cash geld, betalen consumenten voortaan in een handomdraai ook 
hun hoorntje vanille aan de ijscoman, een kleintje met mayonaise in de frituur op de hoek, of nieuwe zolen bij de 
schoenlapper. 
 
Voor de consument is deze oplossing een evidente keuze omdat ze ook steunt op de in België zeer populaire Bancontact-
betaalkaart. "We zien met genoegen hoe een van onze terminalleveranciers, myPOS, in België zijn eerste winkel opent”, 
reageert Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company. ”Dit initiatief zal de rechtstreekse informatie aan 
de winkeliers en vrije beroepen zeker nog verbeteren. En tot een nieuwe toename van het aantal betaalterminals leiden in 
handelszaken of verkooppunten, nu de prijs van het toestel geen struikelblok meer kan vormen … Dat is zowel goed nieuws 
voor de professionals als voor de consumenten, die almaar liever met hun Bancontact-kaart betalen, op de klassieke manier 
of contactloos.” 
 
Website : https://www.mypos.eu/nl 
Facebook : www.facebook.com/myPOS.Belgium/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mypos-official 
Instagram : mypos.official 
Twitter : @myposofficial 

 

Over myPOS Europe Ltd 
myPOS Europe Ltd is een erkend betaalorganisme en leverancier van betaaltoestellen, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, op het 
adres Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf, Londen E14 5LB, en gehomologeerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Het 
myPOS-pakket omvat een mobiele betaalterminal, een gratis myPOS-rekening met een zakelijke VISA-kaart en toegang tot een bijkomende 
dienstverlening voor handelaren. 
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