
De nieuwe kassa 
 

Het digitale kassasysteem van Le Credit Sportif is 
begin september 2011 geplaatst. 

Het is niet alleen een aanwinst voor onze  vereniging, 
maar ook bij meer dan 250 andere sportverenigingen. 

Het Digitale tijdperk. 

In het digitale tijdperk waarin we nu leven zal het 
contante afrekenen met geld steeds verder worden 
teruggedrongen. Door gebruik te maken van de standaard KNLTB pas als betaalmiddel slaan we 
twee vliegen in één klap. 

Eén pas voor het afhangen en betalen aan de bar met als bijkomend voordeel: 

- onbeperkte geldigheid van het saldo 

- automatisch restsaldo overzetting naar de nieuwe pas in maart van het volgende jaar. 

- eenvoudige check van het saldo via de aan u toe gezonden inloggegevens van Le Credit 
 Sportif.  www.lecreditsportif.nl  

- uitermate gebruiksvriendelijk; Gemakkelijk voor ouders – u hoeft de kinderen geen 
 contant geld mee te geven-. 

Opwaarderen tennispas: 

Het saldo kan op twee manieren worden opgewaardeerd: 

Op de club. 

- Pinnen met de bankpas via de pinautomaat. 

Thuis via iDeal. 

- Wil je weten hoe gemakkelijk het opwaarderen met iDeal gaat?  
Ga  dan naar: 
http://www.lecreditsportif.nl/documents/50447/57bcf5e3-
2466-45b5-ad8e-4d85c0eb4891 : 

kassa@dltc.nl  Geen inlogcodegegevens  ontvangen? Stuur dan een mailtje naar 

Wat zijn de voordelen: 

Voor leden.    Betalen met tennispas. 

Voor bestuur, commissies etc.  Niet voorschieten en later declareren. Speciale pasjes. 

Efficiëntie.    Toename betaalgemak.     
     Bar-, voorraad- en financieel systeem. 

Veiligheid.    Afname contant geld.      
     Minder risico barmedewerker(s)    
     Leeftijdscontrole –denk aan alcohol  preventie jeugd-  

 

http://www.lecreditsportif.nl/
http://www.lecreditsportif.nl/documents/50447/57bcf5e3-2466-45b5-ad8e-4d85c0eb4891
http://www.lecreditsportif.nl/documents/50447/57bcf5e3-2466-45b5-ad8e-4d85c0eb4891
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Bij het uitreiken van de nieuwe pas wordt het      
resterende bedrag automatisch 
overgezet op de nieuwe pas. 

Doe ook mee aan het 
terugdringen van contant geld 

op de club. 

Laadt je tennispas op en betaal digitaal en ontvang korting. 

 
 

 
 

Pinnen mag.  Je mist dan 
wel de korting! 

 
 

 

Op de site van Le credit vind je veel informatie over het kassasysteem o.a. het 
volgende; 

 

Het kassasysteem.  

Hart van het systeem is de kassaterminal, uitgevoerd met een 15 inch waterbestendig touch screen. Door de 
simpele indeling kan iedere vrijwilliger er moeiteloos mee werken. Overbodige functies zijn weggelaten 
zodat de kassa overzichtelijk, gebruiksvriendelijk én betaalbaar is. Hij wordt geleverd met kassalade, 
bonnenprinter, kaartlezer en software en is gekoppeld aan een webbased server. 

Meer inzicht, meer controle 

In een beveiligde beheeromgeving heeft u real time inzicht in de 
gegenereerde omzetten. U ziet wat er in een bepaalde periode over de 
toonbank is gegaan, en wat daar aan inkomsten tegenover zouden moeten 
staan. Maar ook wat de barmedewerkers zelf hebben geconsumeerd en 
hoeveel is aangeslagen t.b.v. representatie. De kassa registreert alle 
transacties waardoor verschillen tussen in- en verkoop makkelijk te 
controleren zijn. Dat levert uw vereniging per saldo meer op. 

http://www.lecreditsportif.nl/image/image_gallery?uuid=015cea0b-fe15-4edb-80c7-c7806d3dc32b&groupId=50447&t=1330614575557


 

Efficiënte administratie 

Naast verhoogde controle zorgt het systeem ook voor een sterk verbeterde administratie. De geautoriseerde 
gebruiker kan uitgebreide rapportages opvragen, uit te splitsen per productgroep, periode of persoon. 
Prettig voor de penningmeester, ideaal voor barhoofd of horecamanager. 
  

Slimme extra functionaliteiten 

Als de kassa gekoppeld wordt aan het gesloten systeem voor betaalpassen kunnen bestuurs- of 
commissieleden worden voorzien van pasjes, bijvoorbeeld voor representatie. Of kunnen (top)teams 
worden voorzien van een pas met een gemaximeerd tegoed. Meer controle en meer betaalgemak. Uiteraard 
kan deze betaalvorm op ieder gewenst moment worden ingevoerd voor álle leden. 

De voordelen 

- Minder cash, meer veiligheid 

- Verhoogde controle, minder fraude 

- Real time inzicht in gegenereerde omzet 

- Verbetering omzet en brutomarge 

- Optimalisatie administratie 

- Genereren van vooruitbetaalde omzetten 

- Makkelijker en sneller betalen 

- Voorraadbeheer 

 


