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Op de Circuit NL app kan je een POS installeren. Dat heeft als winkelier de volgende voordelen: 
 

1. Je medewerkers hoeven niet in te loggen voor de POS functionaliteit 
a. Dat werkt sneller voor je medewerkers 
b. Dat is veiliger voor jezelf omdat ze dan de inloggegevens niet nodig hebben (en daardoor 

ook niet in staat zijn om uitgaande betalingen uit te voeren). 
 

2. Wat ook makkelijk is, is dat in de POS de functie zit om alle betalingen van de dag (en week en 
maand) in te zien, wat handig kan zijn voor degene die aan het eind van de dag de kas opmaakt. 

 

 
Als een klant met circulair geld wil betalen is de procedure als volgt: 

1. Sla het te betalen bedrag aan op de kassa zoals gebruikelijk 
2. Kies voor de knop “circulair geld” of “Arnhems Hert” (indien geconfigureerd op de kassa) 
3. Open de app en kies voor <POS OPSTARTEN>  

a. Kies voor <ontvangst betaling> 
b. Voer het bedrag in (en desgewenst de omschrijving) 
c. Laat de klant de QR-code scannen met haar/zijn betaalapp. 
d. Een succesvolle betaling wordt op de POS app getoond. 

 

 
 
Installeren POS applicatie 
 

 
Ga naar de Circuit Nederland betaal omgeving (https://mijn.circuitnederland.nl/ ) 

1. Ga naar <Persoonlijk> 
2. Kies bij “Instellingen”de keuze <NFC POS apparaten> 
3. Kies <toevoegen> 
4. Voeg dan een POS toe, geef deze een naam en sla op. 
5. Vraag om een activatiecode in Cyclos (Zie linksonder) 
6. Volg de beveiligingsinstructies (scan QR code via de app of ontvang de code via de mail) 
7. Je ontvangt dan een activeringscode (4 cijferig). Noteer deze. 

 
Ga naar het device waar je de POS app op wilt installeren/activeren. 

1. Installeer de app van Social Trade Circuit Nederland (mocht je dat niet al eerder gedaan 
hebben) waar je de POS applicatie op wilt installeren. 

2. Log in op de app op de gebruikelijke wijze 
3. Ga naar “instellingen” (tandwiel linksboven) 
4. Selecteer de 1ste optie <POS toewijzen> en voer de eerder genoteerde activatiecode in. 

 

 
Bij de installatie van meerdere POS apps: herhaal deze procedure 
(NB: In de Circuit Nederland betaalomgeving kunnen meerdere POS installaties tegelijk aangemaakt 
worden. Noteer dan per aangemaakte POS installatie de activatie code). 

https://mijn.circuitnederland.nl/

