Huren of kopen?
Voordelen van huurformule

De betaalbare betaaloplossing!
• Tot 40% goedkoper
• All-in prijs, geen onverwachte kosten
• Extra voorwaarden voor Unizo starters of
bij omschakeling naar Keyware
• Service aangepast aan uw noden
Meer informatie kan u bekomen door dit formulier ingevuld te
faxen naar 02/347.16.88 of via post te verzenden.
U kan deze gegevens ook online invullen op onze website
www.keyware.be
Naam:.................................................................................................................................
Voornaam:.......................................................................................................................

•
•
•
•
•

Keyware, uw nr 1
betaalpartner

All-in formule, dus geen onverwachte kosten
Vervangtoestel wanneer nodig
Steeds aangepast aan de laatste technische vereisten
Basispakket technische bijstand inbegrepen in de
huurprijs
Gespreide kosten

Voordelen van koopformule
•
•
•

Geniet van uw extra belastingsvoordeel
Uw investering in beveiliging
Voor meer informatie over procedure en attesten: FOD
Binnenlandse Zaken

Al meer dan 15.000 tevreden klanten!
Ontdek het op www.youtube.com/user/Keyware11

7x kiezen voor Keyware:

Bedrijfsnaam:................................................................................................................
Tel:........................................................................................................................................
Fax:.......................................................................................................................................

1. Kwaliteit primeert
2. Voordelige prijs
3. Service op maat

Adres:.................................................................................................................................

4. Flexibiliteit

................................................................................................................................................

5. Toekomstgerichtheid

Postcode:........................................................................................................................
Plaats:................................................................................................................................

6. Duidelijke overeenkomsten
7. Belgisch bedrijf met sterke aanwezigheid
op de Belgische markt!

BTW-nummer: BE ______ . ______ . ______
Ik wens meer informatie over de voordelen van:





PayFix
PayAway
PayMobile
PayService: goedkope abonnementen voor VISA,
MasterCard, Maestro, etc

Contacteer Keyware

0800/ 40 900

directinfo@keyware.be
www.keyware.be
Keyware, Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem

PayTerminals

Ieder zijn smaak!
Kiest u voor Keyware, dan kiest u voor het grootste aanbod aan betaalterminals op de Belgische
markt! Bij Keyware vindt u zeker de betaalterminal én het betaalabonnement dat perfect bij u past.
Ons kwaliteitsaanbod, voordelige prijzen én uitstekende service maken van ons uw natuurlijke partner
inzake betaaloplossingen. Een persoonlijk advies, kennis van uw sector en talrijke referenties
in uw buurt: dat maakt echt wel een verschil.

payFix

Ons vast menu!

payAway

Zin in een terrasje?

•
•
•
•
•
•
•

Van gewone telefoonaansluiting tot internetlijn
Met of zonder handelaarsmodule
Met of zonder voordelig Maestro-abonnenment voor het
accepteren van debetkaarten
Standaard voorzien van een ticket printer
Een kleurenscherm behoort tot de mogelijkheden
Elektronische maaltijdcheque
Contactloze betalingen

Zoekt u een draagbare terminal, dan biedt Keyware een
waaier van oplossingen voor u: snel, stijlvol, goedkoop,
met kleurenscherm, robuust of klein. Onze draagbare
betaalterminals bestaan uit een basisstation verbonden
aan een gewone telefoonlijn of via het internet en een
draagbare betaalkaartlezer. Dit geeft bij sommige van
onze modellen een autonomie van +/- 150 meter.
•
•
•
•
•
•

Standaard voorzien van een ticket printer
Met of zonder voordelig Maestro-abonnenment voor het
accepteren van debetkaarten
Accepteert alle betaalkaarten
Supersnelle betalingen in vergelijking met andere toestellen
Elektronische maaltijdcheque
Contactloze betalingen

Waar u ook gaat, u wil dat uw klanten ter plaatse kunnen
betalen. Veilig, robuust en betrouwbaar: de PayMobile
terminals van Keyware zijn de reisgenoot van de mobiele
dienstverlener: dokters, huis-aan-huis leveranciers, home
party organisatoren, installateurs, marktkramers, ...

payMobile

Wij komen aan huis!

•
•
•
•
•
•
•
•

Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
B-1930 Zaventem

Het PayFix-gamma omvat alle vaste betaalterminals.
Vaste betaalterminals vindt u typisch op toonbanken, aan
loketten, naast kassa’s, in kabinetten of op een bureau.
Of u nu kiest u voor een goedkope betaalterminal, een
stijlvol toestel of supersnelle betalingen, Keyware biedt u
steeds een gepaste oplossing:

Standaard voorzien van een ticket printer
Met of zonder voordelig Maestro-abonnenment voor het
accepteren van debetkaarten
Accepteert alle betaalkaarten
Supersnelle betalingen in vergelijking met andere toestellen
Elektronische maaltijdcheque
Contactloze betalingen
Mogelijkheid tot ingeven referentiecode
Dagelijkse/wekelijkse Excel-overzichten

Keyware, uw
nr 1 partner voor
betaalterminals
en transacties!

