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Instructie - Wijzigen Merchant ID’s voor betaalkaarten (CID020/06192019) 

1. Introductie 
 
Als je een nieuw Merchant ID (aansluitnummer) voor een betaalkaart hebt ontvangen van de bank of 
creditcardmaatschappij, dan kun je zelf het Merchant ID voor deze betaalkaart wijzigen in de betaalautomaat.   

 

 

Het wijzigen van een Merchant ID voor een betaalkaart op de betaalautomaat gebeurt geheel op eigen risico. Bij 
het uitvoeren van een onjuiste handeling is het mogelijk dat de betaalautomaat één of meer betaalkaarten niet 
meer kan accepteren. 

 
 

2. Wat heb je nodig om het Merchant ID te wijzigen? 
 

Voordat je begint met de te verrichten handelingen, heb je de volgende gegevens nodig: 

 Het Merchant ID van de te wijzigen betaalkaart(en); 

 De naam van de transactieverwerker. Dit is CCV, Equens of Atos Worldline. Vraag dit na bij de acquirer, 
dit is de instantie (creditcardmaatschappij of bank) die het Merchant ID heeft uitgegeven. 

 
Indien één of meerdere gegevens niet bekend zijn, neem dan contact op met de acquirer om deze gegevens te 
achterhalen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de wijzigingen op de betaalautomaat door te voeren. 

 

 
3. Instructie – Wijzigen van Merchant ID’s voor betaalkaarten 

 
Volg onderstaande instructie om het Merchant ID voor één of meer betaalkaarten te wijzigen. 

 

Kies: 

1. <MENU> 

2. <MANAGER MENU>  

3. Voer het MANAGER WACHTWOORD <99999> in gevolgd door <OK> 

4. <CONFIGUREREN> 

5. <CTAP> 

6. <AANPASSEN RELATIES> 

7. Selecteer CCV, Equens host of AWL NL 

8. <WIJZIG MERCHANT ID> 

 
 

Voorbeeld bon: 
De betaalkaart, die verw erkt 

w ordt via transactieverw erker 

CCV, kan niet geaccepteerd 
w orden door de betaalautomaat. 

 
 De display toont alle mogelijke kaarten die de door jou geselecteerde 

transactieverwerker (CCV, Equens  of Atos Worldline) ondersteunt; 
 Selecteer de betaalkaart waarvan het Merchant ID gewijzigd moet worden op 

de betaalautomaat; 
Druk op <CORR> en voer het nieuwe Merchant ID in dat je ontvangen hebt 
van de acquirer. 
 
Let op: heb je een VX680? Bij een Merchant ID met twee dezelfde cijfers 
naast elkaar (bijv. 155643) moet er na de eerste 5 een korte pauze in acht 
worden genomen. Dit ter voorkoming dat de eerste 5 in een ander teken 
verandert.  
 
Bevestig het ingevoerde Merchant ID met de <OK> toets; 

 Herhaal dit voor alle betaalkaarten waarvoor je het Merchant ID wil wijzigen; 

 Als het wijzigen van Merchant ID’s voor betaalkaarten afgerond is, druk je 
een aantal keer op de <STOP> toets tot je terug bent in het beginscherm; 

 De betaalautomaat voert de wijzigingen nu automatisch door. Nadien wordt 
er een bon geprint (zie voorbeeld bon); 

 Als op deze bon de melding: ‘ALLOWED SERVICES NIET GELDIG,  
CONTROLEER MERCHANT ID VOOR <NAAM BETAALKAART>’ staat, 
accepteert de betaalautomaat de betreffende betaalkaart niet; 

 Mocht deze situatie zich voordoen, dan kan je ter controle een relatierapport 
printen (zie volgende pagina). 
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4. Instructie – Controleren relatierapport 
 

Volg onderstaande instructie om een relatierapport te printen en controleren. 

 

Kies:  
1. <MENU> 

2. <MANAGER MENU>  
3. Voer het MANAGER WACHTWOORD <99999> in en druk op <OK> 

4. <RAPPORTEN>  

5. <CTAP>  

6. <PARAMETERS>  

7. <KAART RELATIES>  

 
 Er wordt nu een relatierapport geprint; 

 Controleer of het Merchant ID correct is ingevoerd. Als dat het geval is en de betaalkaart wordt nog steeds niet 
geaccepteerd, neem dan gerust contact op met het CCV Service Center via 088 228 9849.  

 

 

 
 


