
Veilig met je betaalpasje betalen 

In het hedendaagse betaalverkeer zijn er diverse mogelijkheden om een betaling te doen in 

een winkel, benzinestation etc. Het betreft: 

A.  Een contante betaling;  

B.  Een overschrijving via INTERNET bankieren:   

C.  Een pin-betaling via een pasje wat je in een pin-betaalautomaat moet steken, vervolgens  

  je PIN-code intoetst en als laatste handeling e.e.a. via een OK knop voor akkoord      

  verklaren;  

D.  Contactloos Betalen met een betaalpas of met de mobiele telefoon. Bij contactloos    

  betalen moet u de betaalpas of de mobiele telefoon kortstondig dicht bij de         

  betaalautomaat houden. Bij bedragen tot en met € 25,- is geen pincode nodig. Boven dit 

  bedrag moet u wel een pincode intikken op de betaalautomaat of op de mobiele      

  telefoon. 

Bij het Contactloos Betalen heeft de criminaliteit een "nieuw 

middel” bedacht om u geld afhandig te maken. De criminelen 

laten zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven als bedrijf 

of ondernemer inschrijven. Vervolgens schaffen zij een of 

meerdere mobiele pinapparaten aan en gaan vervolgens met 

dit mobiele pinapparaat in een stad of winkelcentrum 

"winkelen". Zij begeven zich tussen het winkelend publiek en 

gaan naast een willekeurig en argeloos iemand staan met het mobiele betaalautomaat 

binnen handbereik en houden deze betaalautomaat dicht in de buurt van de handtas met 

portemonnee of op een andere plaats waarvan men denkt dat daar een of meer 

betaalpassen zijn opgeborgen. Op dat moment wordt er direct een bepaald bedrag van uw 

bankrekening geschreven en bijgeboekt op de rekening van degene die de betaalautomaat 

bij zich draagt. 

Ook op de betaallimiet van € 25,-- heeft men "iets gevonden", waardoor een hoger bedrag 

zonder pincode wordt afgeschreven en uw bankrekening mogelijk geplunderd wordt. 

Bewaar daarom betaalpassen in een metalen houdertje voor bijv. visitekaartjes en NIET in 

uw portemonnee. De betaalpasjes worden dan (beter) beschermd, want Contactloos Betalen 

is helemaal niet zo veilig als gezegd en gedacht wordt. 

   

 

 

 


