
HOE REINIG IK MIJN BETAALAUTOMAAT?

Doen:
Reinig uw betaalautomaat met een doekje op 
ethanolbasis of gebruik een vochtige doek met 
70% ethanol. 

Let op: 
Spuit geen schoonmaakmiddel of desinfectie 
rechtstreeks op uw betaalautomaat.

 

Reinig het display van de betaalautomaat met een antistati-
sche doek.

HET JUISTE  
SCHOONMAAKMIDDEL KIEZEN

Wij raden u aan een oplossing van water en minimaal 70% 
ethanol te gebruiken. Gebruik geen normaal schoonmaak- of 
desinfectiemiddel omdat deze uw betaalautomaat kunnen 
beschadigen. Gebruik ook geen schadelijke oplosmiddelen 
zoals; aceton, wasbenzine en isopropanol.

HOE VAAK MOET IK MIJN  
BETAALAUTOMAAT SCHOONMAKEN?

Als slechts een handvol mensen per dag gebruikmaakt van uw 
betaalterminal, is een dagelijkse reiniging voldoende. Als er 
echter op een dag veel transacties worden uitgevoerd, raden 
wij u aan om uw betaalautomaat meerdere keren per dag 
schoon te maken.

BELANGRIJK

Behandel uw betaalautomaat zoals een smartphone of note-
book. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die u ook niet voor 
de reiniging van deze apparaten zou toepassen.

Reiniging van
uw betaalautomaat
RICHTLIJNEN VOOR DE PERIODIEKE REINIGING

Uitgebreide hygiëne en netheid in uw zaak zijn op dit moment belangrijker dan ooit – om uw  medewerkers 
en uw klanten te beschermen. Via de betaalterminal vindt veelvuldig contact plaats tussen  

uw klanten en uw medewerkers. Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw klanten  willen wij u er  
daarom aan herinneren uw betaalautomaat regelmatig schoon te maken. 
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Digital Payments 
for a Trusted World

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

Door deze eenvoudige stappen te zetten helpt u uw klanten en medewerkers te beschermen. U biedt hen ook de zekerheid 
dat uw onderneming er alles aan doet om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.

BIJKOMENDE RICHTLIJNEN VOOR UW VEILIGHEID

•  Moedig uw klanten aan om contactloos te betalen.
•  Zet een dispenser met desinfecterende gel naast uw betaalautomaat en spoor uw klanten aan voor gebruik  

van de  betaalautomaat hun handen te desinfecteren.

http://worldline.com/merchant-services/contacts

