Digital Payments
for a Trusted World

Vergoedingenafschrift
“Samenvatting”
De vergoedingenafschriften van Worldline bieden een eenvoudig en snel overzicht van alle creditcard- en debitcard-
vergoedingen alsmede van alle andere transacties met ver
schillende mate van detaillering (“Samenvatting”, “Afrekening”,
“Gedetailleerde afrekening”).
Bovendien maken ze een uiterst eenvoudige afstemming met
de boekhouding mogelijk en zorgen voor absolute transparantie. De indeling gebeurt op basis van: 1. ontvangst/datum
vergoeding, 2. contractpartner/filiaal.

De opbouw van de vergoedingenafschriften is modulair.
Dat wil zeggen dat u afhankelijk van de mate van detaillering
van het vergoedingenafschrift meer of minder gedetailleerde
informatie m.b.t. de vergoedingen ontvangt. In de optisch
grijs geaccentueerde regelbalken is de vergoedingsinformatie
naar type kaart samengevat.
De vergoedingenafschriften zijn verkrijgbaar als pdf-document
via e-mail. Daarnaast bieden wij u elektronische formaten aan
zoals Merchant Reconciliation XML File.

VERGOEDINGENAFSCHRIFT “SAMENVATTING”

De samenvatting toont alle vergoedingen
met de betreffende vergoedingsin
formatie tot op het niveau contractpartners resp. filialen.
Datum

22 juni 2021

Klantenservice

Tel.
peva-peds@six-multipay.com
worldline.com/merchant-services

Partner ID

123456
Mustershop
PC 1 BENELUX (NL)
Mustergasse 8
NLD 1234 Musterhausen

Samenvatting per type kaart

btw-nr.: 12345678901

Samenvatting

2 	Informatie per individuele contractpartner

Vergoedingsperiode: 18-6-2021 tot 19-6-2021

resp. filiaal

1

3 	Dagtotaal per contractpartner

Creditering op rekeningnr.:
Account ID Alle producten:
Vergoedingsdatum/referentienr.
Locatienr./adres

4 	Uit te betalen bedrag per product
2

5 	Totaal contractpartner per product

BE12345678901234
123456

Aantal vergoedingen: 1
Aantal
Trx.

Bruto

Prov./
Kosten

Totaal

EUR
654,25

Finance
Trx.

Netto

Vergoeding

19-6-2021 202106190011111
Visa
Mastercard
Maestro

10
2
3
5

659,80
152,80
243,40
263,60

5,55161,68082,92080,9500-

0,0000

654,2484

1

10
2
3
5

659,80
152,80
243,40
263,60

0,0000
1,68082,92080,9500-

0,0000

654,2484

Mustershop , 1234 Musterhausen
Visa
Mastercard
Maestro

3

654,25

4

5

De prijzen zijn excl. BTW. Eventuele belastingen en heffingen die dienen te worden vergoed over de door Worldline Financial Services (Europe) S.A. in het kader van
deze overeenkomst te verrichten diensten dan wel daarover evt. in de toekomst dienen te worden vergoed (bijv. btw of omzetbelasting) komen voor rekening van de
afnemer.

100022_LUX_NLD_NL__EMAIL

U vindt uw lokale contactpersoon op: worldline.com/merchant-services/contacts
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