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Kassa gebruik 
 

Aanmelden van de kassa: 
• Druk op de knop “Aanmelden” (de kassa haalt de benodigde gegevens op). 

• Mocht de knop “Aanmelden” niet verschijnen, dan kun je altijd blijven werken op de 
kassa. In dit geval druk je op “Offline starten”.  

 

Producten aanslaan: 
• De producten zijn verdeeld in verschillende categorieën en deze zijn bovenin het 

scherm te vinden: Hardlopers, Alcohol, Frisdrank, Warme drank, Keuken en Overig. 

• Selecteer de producten die besteld zijn door er op te drukken. 

• Gebruik de min-knop (-) om de bestelling te wijzigen of verwijderen (als je de gehele 
bestelling wilt verwijderen houd je de min-knop (-) lang ingedrukt). 

• Gebruik de keer-knop (x) om grote bestellingen in te geven (LET OP: geef eerst het 
aantal in). 

• Gebruik de plus-knop (+) om het aantal te verhogen. 
 

Producten afrekenen: 
• Druk op de knop “Betaal”. 

• Kies een van de volgende betaalmogelijkheden: 
o PIN:  

De gast kan zijn bestelde producten via de PIN terminal afrekenen. 
 

o Kaart:  
De gast kan met zijn KNLTB pas afrekenen. 
Jij haalt zijn/haar pas door de kaartlezer aan de rechter kant van de terminal 
(voor opladen van de KNLTB pas zie hieronder). 
Druk hierna op “Betaal”. 
 

o Wegboeken: 
Deze knop gebruik je om je eigen drankjes aan te slaan. 
Druk op “Eigen Gebruik” om de drankjes die je zelf genuttigd hebt weg te 
boeken. 

 

KNLTB pas opladen: 
Om een KNLTB pas van een van de leden op te laden (saldo op de KNLTB pas te zetten) doe 
je het volgende: 
 

• Druk op “Saldo”. 

• Haal de KNLTB pas van hem/haar door de kaartlezer aan de rechter kant van de 
terminal. 

• Druk op “Opwaarderen”. 

• Voer het bedrag in wat diegene op de kaart wil zetten. 

• Druk op “Pin” om de transactie via de PIN terminal af te sluiten. 
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Gebruik van Teampassen voor competitie of 6 parken: 
Achter de bar (gele bakje) liggen een viertal Twelve Kassa Passen, genummerd met Team 1 
t/m Team 4.  
Spreek je met de captain van het thuisspelende team af welke pas ze die dag gebruiken 
(schrijf dit ergens op). De pas hou je als barmedewerker achter de bar in beheer. Geef een 
eventuele vervangende bardienst door welke pas voor welk team is. 
  
Bestellen op de Teampas: 

• Sla je bestelling aan en kies voor Betaal 

• Kies nu voor Kaart 

• Leg de betreffende Teampas kort op de kaartlezer (wit kastje) 

• Het saldo van de kaart is zichtbaar (bij de eerste bestelling is dit €0,-) 

• Klik nu op Betaal (het nieuwe negatief saldo is nu zichtbaar) 
 

Op de kaart kan maximaal € 100,- in de min besteed worden, hierna moet de kaart door het 
team worden afgerekend. 
  
Afrekenen bij (gedeeltelijk) vertrek team: 

• Kies voor de optie Saldo  

• Leg de betreffende Teampas kort op het witte kastje 

• Het saldo is zichtbaar, dit is het totaal bedrag dat door het team voldaan moet 
worden 

• Druk op voldoen en vraag in hoeveel gedeeltes de betaling moet plaats vinden 

• Kies voor splits in en kies het aantal spelers 

• Iedere speler die wil afrekenen kan nu zijn/haar deel afrekenen (PIN of 
Kaart(KNLTB)). Het afgerekende deel krijgt op de kassa een groene kleur. 

• Blijven er nog spelers over die nog wat willen consumeren dan druk je op terug 
en vervolgens OK. 

Je kunt nu weer vervolgens consumpties verder afrekenen met de betreffende Teampas. 
  
Zorg ervoor dat de Teampas in zijn geheel is afgerekend alvorens de laatste van het 
betreffende team het park wil verlaten.  
  
Heb je vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met het barhoofd. 
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