
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Uw betaalterminal
Loyaltek 9220 Smart

Kenmerken
•  Vast of Mobiel

• Connectie via 4G/Wifi/Bluetooth

• Geïntegreerde  ticket printer

• Contactless ready

• SIM optioneel (bij 4G gebruik)

Aankopen
• 549 €
• Onderhoud: 14,95 €/maand
• Optioneel: simkaart: 7 €/maand
• Optioneel: accessoires: Heuptasje 49 € - Extra batterij 49 € -  

Car charger 29 € - Extra charger 15 € -  
Doos papierrollen (50st) 50 €

Huren
• Het huren van toestellen  

wordt niet aangeboden  
door Loyaltek.

Onderhoudscontract*

Telefonische assistentie op ma – vrij (9:00 – 22:00), zaterdag (10:30 – 22:00) & feestdagen (10:30 – 15:00) via 
078 25 06 10. Buiten deze uren kan je contact opnemen via support@loyaltek.com en ontvang je feedback op de 
eerstvolgende werkdag. Wanneer het defect telefonisch niet kan verholpen worden, wordt binnen 24 à 48 u een 
vervangterminal opgestuurd.

Installatie & leveringsopties
STANDARD

Plug & Play U ontvangt uw terminalpakket via een koerier binnen 3 - 5 werkdagen na ontvangst 
van de bestelbon (door Loyaltek).

Eerste terminal: 40,00 € - Bijkomend toestel: 30,00 €  
Indien gelijktijdig geleverd met de eerste terminal op hetzelfde adres.

Installatie ter plaatse door  
een technieker 

Niet aangeboden door Loyaltek. 
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FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. V.U.: Isabelle Rémant, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B‑1000 Brussel ‑ BTW BE 0403.199.702 ‑ RPR Brussel

Standaard transactietarieven

(geen minimale kost per transactie)
STANDAARDVOLUME GROOT VOLUME

KAARTEN (Consumer cards - Nationale en EER*-tarieven) €/trx + % €/trx + %

 

**

 Maestro Domestic 0,140 € 0,10 % 0,110 € 0,10 %

 

**
0,140 € 0,75 % 0,110 € 0,75 %

 

***
0,140 € 0,75 % 0,110 € 0,75 %

  
*** - 0,95 % - 0,95 %

   
*** 

Commerciële kaarten
- 2,05 % - 2,05 %

Opmerking: Contacteer uw Fintro-agent voor een gepersonaliseerd aanbod.

       
Deze kaarten kunnen ook worden gebruikt op dit toestel, mits afsluiten van een contract met één van deze maatschappijen.

Fiscaal was het nog nooit zo voordelig
Kleine vennootschappen1, eenmanszaken en vrije beroepen kunnen momenteel gebruik maken van de gewone eenmalige 
investeringsaftrek voor de aankoop van een betaalterminal. Deze werd tijdelijk opgetrokken naar 25% voor investeringen 
die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 gedaan werden. Vanaf 1 januari 2023 zal de bijzondere investeringsaftrek 
van 13,5% voor digitale investeringen opnieuw de fiscaal voordeligste oplossing zijn. Beide fiscale maatregelen gelden 
bovenop de normale afschrijvingen.

AANTAL TRANSACTIES PER MAAND STANDAARDVOLUME (< 250) GROOT VOLUME (> 250)

Alle transacties < 10 € 0,045 € 0,045 €

Vast tarief per transactie (€) 0,140 € 0,075 €

Abonnement/maand/eerste terminal/shop 15,00 € 24,00 €

Abonnement/maand/extra terminal/shop 15,00 € 24,00 €

trx = transactie I *Europese Economische Ruimte I **Voor Maestro Commercial-kaarten, mark-up: tarief + 1,20 %. I ***Voor kaarten uitgegeven buiten de EEA/EER, mark-up: tarief + 1,10 %.
1Vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van 50 werk-nemers, een netto jaaromzet van 9.000.000 
EUR en een balanstotaal van 4.500.000 EUR. Wanneer meer dan één van de bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich 
gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet

Voor deze dienst treedt Fintro op als tussenpersoon voor Axepta BNP Paribas Benelux S.A. Aanbiedingen exclusief voor professionele klanten onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding 
van uw dossier door Axepta BNP Paribas Benelux S.A., Warandeberg, 3, 1000 Brussel, BE0719319138, RPR Brussel. Axepta BNP Paribas Benelux S.A. is geregistreerd als Payment Institute. Als u 
via Axepta BNP Paribas een terminal koopt of huurt dan treedt Axepta BNP Paribas op als commercieel agent voor de toestelleverancier. Deze terminalleverancier blijft verantwoordelijk voor alle 
terminal gerelateerde diensten en ondersteuning.


