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Klein bedrag? Pinnen mag!
Jan en Hanny Klanderman zijn gewend om grote uitgaven met hun pinpas te
betalen, maar nu vragen de supermarkten ook kleine aankopen met de pinpas te
betalen. De supermarkten doen dat uit veiligheidsoverwegingen. Bij een
eventuele overval is er niet veel geld meer te halen.
1p

1

Waarvoor dient geld bij kleine aankopen?
A als oppotmiddel
B als rekenmiddel
C als ruilmiddel
D als spaarmiddel
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Veiligheid is belangrijk voor elke winkelier. Als er geen kasgeld is, is er voor
criminelen minder te halen. De afwezigheid van kasgeld heeft voor de winkelier
ook financiële voordelen.
Æ Geef een financieel voordeel voor de winkelier bij pinpasbetalingen.
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Naast de veiligheid van de winkelier kan het betalen bij de supermarkt met een
pinpas ook de veiligheid van de consument vergroten.
Æ Op welke manier vergroot betalen met een pinpas bij de supermarkt de
veiligheid van de consument? Gebruik in je antwoord het woord
geldautomaat.

Pinbetalingen Nederlandse detailhandel

2007
2008
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Pinomzet
€ 69,0 miljard
€ 74,7 miljard

Aantal Pintransacties
1,588 miljard
1,756 miljard

De gezamenlijke supermarkten in Nederland hebben een reclamecampagne
gehouden om het gebruik van de pinpas in de supermarkten te stimuleren.
De campagne lijkt succes te hebben. Het gemiddelde pinbedrag voor de totale
detailhandel in Nederland is hierdoor naar beneden gegaan (zie de tabel
hierboven).
Æ Met hoeveel procent is het gemiddelde pinbedrag tussen 2007 en 2008
gedaald? Schrijf je berekening op.
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Het gebruik van de pinpas verloopt niet altijd vlekkeloos. Laatst stond Hanny bij
de kassa van een kledingszaak en kon ze haar pinpas niet gebruiken. Zij stond
wel even voor schut. Het display gaf aan dat haar saldo niet toereikend was.
Æ Waarom blokkeert de bank de betaling als het saldo niet toereikend is?
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Hanny wilde die kleren toch heel graag kopen. Ze pakte haar creditcard en
betaalde daarmee.
Æ Waarom kan zij haar creditcard nog wel blijven gebruiken als het saldo op
haar betaalrekening niet toereikend is?
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Toen Hanny thuis haar gekochte kleding wilde tonen, vertelde ze meteen dat het
erg handig was over meerdere passen te beschikken. Jan was daar minder
enthousiast over. Hij beweerde: “Het is niet verstandig om én een pinpas én een
creditcard te gebruiken op één betaalrekening.”
Æ Geef een argument voor de bewering van Jan.
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