
Het bieden van de juiste 
betaalmogelijkheden 
draagt bij aan succesvol 
ondernemen. Met de 
producten en diensten 
van Worldline laat 
u uw klanten veilig, 
gemakkelijk en op de 
door hen gewenste 
manier betalen. Zo haalt 
u meer uit uw verkoop, 
in uw winkel en online. 
In welke branche u ook 
werkzaam bent, voor 
iedere ondernemer heeft 
Worldline een passende 
oplossing.

De handige betaaloplossing
Worldline’s YOMOVA Countertop en YOMOVA Portable zijn compacte, alles in één betaalautomaten. 
De YOMOVA Countertop voor op uw toonbank en de YOMOVA Portable de draagbare 
betaalautomaat waarmee u overal kunt afrekenen. De YOMOVA is een losse automaat, flexibel 
inzetbaar en wordt gekenmerkt door eenvoud. Geen ingewikkelde installatie maar ‘plug & play’. Zo 
kunt u direct betalingen accepteren. De automaat is zeer gemakkelijk in gebruik: met één apparaat 
initieert en accepteert u de betaling. Ook de transactiebon wordt door de betaalautomaat geprint.

Vergroot uw omzet door de acceptatie van alle populaire betaalkaarten via de YOMOVA Countertop 
en Portable. Met de YOMOVA kunt u uiteraard contactloos laten betalen via een betaalkaart of 
smartphone. Betalen kan natuurlijk ook via de chip op de betaalkaart of, bij betaling met bepaalde 
buitenlandse kaarten zonder chip, via de magneetstrip.

Kortom de YOMOVA is dé ideale betaalautomaat voor MKB’ers die op een vaste plek of mobiel 
willen laten betalen. 

Eigenschappen van YOMOVA
Worldline betaalautomaten zijn betrouwbaar, hebben een lange levensduur, een mooi design en 
maken contactloos betalen en retourpinnen mogelijk. De YOMOVA Countertop en Portable zijn 
aantrekkelijk geprijsd en onderscheiden zich door een groot kleuren touchscreen waarmee u uw 
klanten gemakkelijk bij u laat betalen. De geïntegreerde pinbescherming zorgt er bovendien voor 
dat uw klant veilig bij u betaalt. De YOMOVA Portable heeft een lang werkende batterij waarmee 
meer dan 200 transacties per dag kunnen worden verwerkt, inclusief het uitprinten van de bon.

en vergroot 
uw omzet

YOMOVA 
maakt betalen 
gemakkelijk   



worldline.com Worldline is a registered trademark of Worldline SA. 

De YOMOVA Countertop of de YOMOVA Portable 
Er zijn twee varianten van de YOMOVA, de Countertop en de Portable. De Countertop en Portable 
zijn voordelig en gemakkelijk in gebruik. De Countertop is een vaste betaalautomaat voor op 
uw toonbank. De Portable is een draagbare betaalautomaat, die werkt via WiFi of 3G. Uw klant 
kan overal betalen snel en efficiënt, ideaal wanneer u in uw winkel of restaurant op verschillende 
plekken wilt laten afrekenen.

De voordelen van de YOMOVA Countertop en Portable 
op een rij: 
• lange levensduur; 
• voordelig;
• contactloos betalen, met kaart of smartphone
• mogelijkheid tot retourpinnen; 
• niet storingsgevoelig;
• groot kleuren touchscreen; 
• makkelijk in gebruik te nemen;
• acceptatie van alle populaire betaalkaarten, ongeacht via welke partij;
• voldoet aan alle veiligheidsstandaarden. 

Bovendien profiteert u bij Worldline van persoonlijke en snelle service. Kortom, met een YOMOVA 
haalt u voordelig betaalgemak in huis, met interessante mogelijkheden om uw omzet te verhogen! 

Is de YOMOVA dé oplossing voor uw zaak? 
Via onze webshop kunt u de YOMOVA Countertop of Portable eenvoudig bestellen. U kunt ook 
contact met ons opnemen via telefoon 088 - 765 7010 of via sales-netherlands@worldline.com.

YOMOVA maakt betalen gemakkelijk   

Over Worldline
Met het bieden van de juiste betaalmogelijkhe-
den verhogen ondernemers hun conversie en 
verkoop. In een snel veranderende markt biedt 
Worldline oplossingen die klaar zijn voor de toe-
komst en die meerwaarde bieden aan onderne-
mers. Door het leveren van innovatieve oplossin-
gen kunnen klanten veilig, gemakkelijk en overal 
op de door hen gewenste manier betalen.  
Worldline biedt een compleet aanbod van  
omnichannel oplossingen, internetkassa’s,  
betaalautomaten, betaalkaartacceptatie, cadeau-
kaarten en loyalty diensten, kortom een  
one-stop shop voor uw volledige betalingsverkeer.

Met ruim 45 jaar ervaring is Worldline de Europese 
marktleider in betaaloplossingen en betaalauto-
maten.

Worldline BV 
Eendrachtlaan 315  
3526 LB Utrecht 
Postbus 30600  
3503 AJ Utrecht  
Nederland

Voor meer informatie
T +31 (0)88 765 7010  
E sales-netherlands@worldline.com 
W shop.worldline.nl
Worldline BV, K.v.K. 56129769
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