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Niet goed? Pin je geld terug
Retourbedrag op de bankrekening via Retourpinnen

Een artikel terugbrengen naar de winkel en het aankoopbedrag via de betaalautomaat op je
bankrekening retour ontvangen. Dat kan nu bij winkels die via de Rabobank Retourpinnen
aanbieden. Retailer Score is met 80 locaties de eerste waar klanten de omgekeerde
pintransactie kunnen uitvoeren. Alle betaalpassen zijn hiervoor geschikt, ongeacht waar de
consument bankiert.
Rabobank is er als eerste bank klaar voor om ondernemers de dienst Retourpinnen aan te bieden.
Ook ABN AMRO en ING introduceren Retourpinnen voor ondernemers in 2014. “Met Retourpinnen
komen banken tegemoet aan een al langer geuite wens van de detailhandel”, zegt Fred van
Pouderoijen, manager Zakelijk Betalen van Rabobank. “Het is efficiënter en veiliger voor de
ondernemer, maar zeker ook voor de consument. Er zijn steeds meer klanten die het niet prettig
vinden om het geld dat zij na ruil of borg retour krijgen cash te ontvangen.”
Nederlandse banken introduceren Retourpinnen op verzoek van winkeliers. Tom Ponjee, secretaris
Betalingsverkeer bij Detailhandel Nederland: “Door Retourpinnen wordt het gebruik van de betaalpas
nog gemakkelijker voor de klant. Bovendien hoeven wij minder wisselgeld in de kassa te hebben. Dit
verhoogt de veiligheid voor winkelier, medewerker en klant.”
Klanten die reeds betaalde artikelen terugbrengen naar de winkel, steken de pas in de
betaalautomaat, waarna de winkelier aan zijn kant opdracht geeft het aankoopbedrag te retourneren.
Na een geslaagde opdracht ontvangt de klant een ondertekende retourpinbon als bewijs. De
volgende werkdag wordt het bedrag bijgeschreven op rekening van de klant.
Retourpinnen is geschikt voor alle betaalpassen. Wel geldt de optie alleen voor aankopen die ook
met een pas zijn afgerekend. Contante betalingen, betalingen met cadeaubonnen, tegoedvouchers
en betalingen met iDEAL en Chipknip komen niet in aanmerking voor Retourpinnen. Ondernemers
hebben geen nieuwe betaalterminal nodig, zij kunnen Retourpinnen aanvragen bij hun bank.
Score (jeansstore voor mannen) is als eerste winkelketen voorzien van software die Retourpinnen
via de betaalautomaat mogelijk maakt. Olaf Zwijnenburg, commercieel directeur van Score Group:
“Retourpinnen past uitstekend in de klantgerichte service die we vanuit Score bieden. Wij doen nooit
moeilijk, hebben oprechte aandacht voor onze klanten en bieden onze mannelijke doelgroep altijd
ultieme service. Door de mogelijkheid die wij hebben om Retourpinnen te kunnen aanbieden, is er
minder contant geld in onze winkels aanwezig en bieden we onze klanten toch een optimale keuze.”
“Score is een innovatieve retailer. Wij waren vooruitstrevend met het plaatsen van onze Score
Connect Spots en hebben daarmee onze succesvolle webshop score.nl geïntegreerd in al onze 80
fysieke winkels. Met het aanbieden van Retourpinnen loopt Score weer voorop in de laatste
ontwikkelingen om service te kunnen bieden aan onze klanten.”
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Noot voor de pers:
Vandaag (9 april) is van 10 tot 12 uur de mogelijkheid om Retourpinnen te bekijken in de Utrechtse
vestiging van Score, Steenweg 60, Utrecht. Daarbij zijn vertegenwoordigers van Rabobank, Score,
Detailhandel Nederland en Betaalvereniging Nederland aanwezig om vragen van de pers te
beantwoorden.
Programma:
10.00 – 11.00
11.00
11.30

Inloop en gelegenheid tot Retourpinnen voor de pers
Presentatie Retourpinnen door Rabobank & Score
Opnames RTV / individuele interviews

Via www.presslink.nl/retourpinnen is een webvideo beschikbaar. Ruw beeldmateriaal is op aanvraag
beschikbaar.
Voor meer informatie:
Betaalvereniging Nederland persvoorlichting:
Jannemieke Zandee, 020 305 19 85 of 06 55 74 08 21, j.zandee@betaalvereniging.nl
Rabobank persvoorlichting:
Margo van Wijgerden, 030 216 09 67, m.wijgerden@rn.rabobank.nl
Score persvoorlichting:
Jasmijn Kruese, 026 319 34 50, jasmijn.kruese@score.nl
Detailhandel Nederland persvoorlichting:
Suzanne van de Graaf, 070 320 23 45 of 06 20 49 23 62, s.vandegraaf@detailhandel.nl

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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