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Noot van de redactie (niet bestemd voor publicatie): 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  
woordvoerder Betaalvereniging Nederland, 06 39 49 60 11, pers@betaalvereniging.nl 
 
Einde Chipknip 
In maart 2013 meldde merkeigenaar Currence middels een persbericht dat Chipknip per 1 
januari 2015 als betaalmiddel verdwijnt. Currence heeft op basis van de marktontwikkelingen en 
na consultatie van marktpartijen besloten om Chipknip te beëindigen. Daarmee komt na 17 jaar 
een einde aan het bestaan van dit Nederlandse elektronische betaalmiddel.  
 
Meer informatie staat op www.chipknip.nl. Hier staat onder meer een overzicht met locaties van 
Chipknip oplaadpunten. 

Currence, de eigenaar van de nationale betaalproducten Chipknip, Incasso/Machtigen, Acceptgiro en 
iDEAL, heeft de werkzaamheden voor haar merken en producten uitbesteed aan Betaalvereniging 
Nederland. 
 
Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden de collectieve taken in het nationale 
betalingsverkeer. Leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, 
betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Bij de Betaalvereniging zijn alle gemeenschappelijke 
taken van de leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken 
belegd. 
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Banken storten begin 2015 resterend Chipknip-saldo terug op 
betaalrekeningen 
 
Chipknip stopt op 31 december 2014. Banken storten begin 2015 het nog resterende 
Chipknip-saldo terug op de betaalrekeningen van hun klanten. Consumenten hebben naar 
verwachting nog saldo op hun Chipknip staan na 1 januari 2015. Daarom heeft Currence, 
merkeigenaar van Chipknip, samen met haar licentiehouders besloten de overblijvende saldi 
van Chipknip-passen actief aan klanten terug te storten. 
 
Banken die passen met Chipknip in omloop hebben, storten in 2015 automatisch de resterende saldi 
op de betaalrekening van hun klanten. Iedere bank maakt bekend wanneer zij in het eerste kwartaal 
van 2015 de resterende Chipknip-saldi zal terugstorten. 
In incidentele gevallen is het niet mogelijk om een resterend Chipknip-saldo automatisch terug te 
storten. Bijvoorbeeld omdat de bijbehorende rekening niet meer bestaat. 
 
Klanten die in 2015 na de uitbetaaldatum van hun bank niets hebben ontvangen maar dat wel 
hadden verwacht, kunnen hierover contact met hun bank opnemen. Voor zover niet automatisch 
uitbetaald, blijft het overgebleven saldo bij banken beschikbaar voor restitutieverzoeken van 
Chipknip-kaarthouders.  
 
Dit jaar nog zelf terugstorten 
Advies aan klanten is om voor 1 januari zelf het Chipknip-saldo eenvoudig en snel terug te storten. 
Dit kan in 2014 nog op ieder Chipknip-oplaadpunt. Steek de pas in, druk op 1 en zet uw saldo op 0. 
Het bedrag staat dan binnen 2 werkdagen op de betaalrekening.  
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