BETALEN MET DE PINPAS
Belangrijk om te weten bij het betalen met de pinpas:
De verschillende banken in Nederland hebben een limiet gesteld voor de hoogte van pinbetalingen.
Onderstaand schema geeft de mogelijkheden weer van de grotere banken in Nederland.

BANK

LIMIET

€ 2.500,-

PERIODE

Per dag

LIMIET TE
VERHOGEN
TOT

Informeer
hiervoor bij
uw bank

HOE TE VERHOGEN






Via Internetbankieren
Online via www.abnamro.nl
Via online-formulier
Telefonisch

Minimaal 5 werkdagen voor levering

INFORMATIE

Twijfel? Raadpleeg altijd:

www.abnamro.nl
Of bel met uw bank

Twijfel? Raadpleeg altijd:

€ 2.500,-

Per dag

Informeer
hiervoor bij
uw bank

 Online met digipas of digicode

www.snsbank.nl
Minimaal 5 werkdagen voor levering
Of bel met uw bank

€ 2.500,-

€ 5.000,of
€ 10.000,(afhankelijk
van uw
betaalpakket)

Per dag

Per week

Informeer
hiervoor bij
uw bank

Informeer
hiervoor bij
uw bank

 Via Internetbankieren (Mijn ING)
 Persoonlijk bij uw ING-kantoor
 Telefonisch (limiet boven
€ 5.000,- max. 2 dagen geldig)
Minimaal 5 werkdagen voor levering

 Via Internetbankieren
 Via Rabo Bankieren App
 Persoonlijk bij uw Rabokantoor
Minimaal 5 werkdagen voor levering

Twijfel? Raadpleeg altijd:

www.ing.nl
Of bel met uw bank

Twijfel? Raadpleeg altijd:

www.rabobank.nl
Of bel met uw bank

BELANGRIJK: informeer altijd bij uw bank hoelang van te voren u uw limiet dient te verhogen en hoelang de verhoogde limiet beschikbaar is,
zodat u op de dag van levering over voldoende saldo beschikt.
 E.e.a. kan door de bank(en) gewijzigd worden. Informeer daarom altijd bij uw bank naar de nu geldende limieten en mogelijkheden om deze te verhogen.
 Bovenstaande limieten gelden per pas. Dit houdt in dat u met 2 passen tweemaal de limiet kunt gebruiken.

Aanvullende informatie indien uw aankoopbedrag hoger is dan uw paslimiet:
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om met uw pinpas te betalen dient u ervoor te zorgen dat het saldo op uw lopende rekening
(niet uw spaarrekening) minimaal even hoog is als de bovenvermelde limieten.

Indien het door u te betalen (restant)bedrag van uw aankoop de limiet overschrijdt kunt u als volgt te werk gaan:
1. U maakt, minimaal 5 dagen voor levering van de goederen, het verschil of gehele bedrag over op één van de volgende rekeningen:
 Indien u heeft gekocht in filiaal Bergen op Zoom/Eindhoven/Heerlen/Middelburg/Nieuwegein/Oosterhout/Oss: NL74RABO0110432932 t.n.v. Woonsquare B.V. te Rijen.
 Indien u heeft gekocht in filiaal Almere/Alkmaar of Amersfoort: NL02RABO0110400666 t.n.v. Woonsquare B.V. te Almere.

Doe uw betaling altijd onder vermelding van uw koopovereenkomstnummer.

2. U betaalt, minimaal 5 dagen voor levering van de goederen, het verschil of het gehele bedrag in één van onze showrooms (heeft u
gekocht in Almere, Alkmaar of Amersfoort, doe de betaling dan in één van deze 3 filialen). Wij verzoeken u bij het doen van de
betaling uw koopovereenkomst mee te nemen.

3. U verhoogt (tijdelijk) de limiet voor uw betaal/pinpas(sen). Doe dit echter wel tijdig!
Voor informatie hoe u uw limiet kunt verhogen zie bovenstaand schema.
Staat uw bank niet in bovenstaand schema, dan adviseren wij u om, ruim vóór aflevering van de goederen, bij uw eigen bank te informeren
naar de betaalmogelijkheden van uw pinpas.

BELANGRIJK: Zorg voor voldoende saldo op uw rekening en een toereikende limiet op uw pinpas!
Dit voorkomt onnodige complicaties bij aflevering en eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn.
Op al onze transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Mocht het onverhoopt zo zijn dat betaling
tijdens aflevering van de goederen onmogelijk is, zonder dat Woonsquare B.V. hierin enige blaam treft, dan zullen de goederen retour moeten worden genomen
en zullen er extra bezorgkosten in rekening worden gebracht bij de nieuwe bezorgafspraak.
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