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Volledig printen van Acceptgiro’s toegestaan
voor drukkerijen en servicebureaus
Currence heeft besloten om het volledig printen van Acceptgiroformulieren (dus van blanco papier tot
een Acceptgiroformulier) toe te staan voor Acceptgirodrukkerijen en –servicebureaus. Zij moeten hier wel
voor gecertificeerd zijn. Dit besluit is gebaseerd op de positieve ervaringen van de pilot ‘Printen
Acceptgiro’s’ die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Deze pilot, waarin is samengewerkt met enkele grote
Acceptgirodrukkerijen, Acceptgiroverspreiders, papierleveranciers en hardware-leveranciers zoals Xerox,
OCÉ, Kodak en Ricoh, was een succes.
In een eerder stadium hebben Acceptgiroverspreiders aangegeven, dat ze meer flexibiliteit met het
betaalproduct Acceptgiro wilden. Ze wilden Acceptgiro’s printen in plaats van drukken, omdat:
- het goedkoper is om kleinere partijen Acceptgiroformulieren te produceren;
- verspreiders beter kunnen inspringen op bepaalde acties of klantbehoeften.
Pilot
Currence heeft een jaar een pilot gedaan met bovengenoemde partijen. Betrokken organisaties konden
een test van volledig geprinte Acceptgiro’s aanleveren. Na goedkeuring van die test, mochten ze de
geprinte Acceptgiro’s verspreiden. De twee Acceptgirotestinstituten in Nederland (Unisys en ING)
hebben aangegeven dat de kwaliteit van de geprinte formulieren voldoende was. Ze konden de geprinte
Acceptgiro’s die werden opgestuurd ter betaling, goed verwerken.
Voorwaarden
Daarom heeft Currence besloten om het verspreiden van volledig geprinte Acceptgiro’s toe te staan. Wel
is hieraan bepaalde regelgeving verbonden:
- partijen, die deze geprinte Acceptgiro’s willen produceren, moeten hiervoor door Currence
gecertificeerd zijn. Zij worden gecertificeerd als zij een succesvolle systeemtest hebben afgelegd;
- geprinte Acceptgiro’s moeten altijd voldaan aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen;
- verspreiding is alleen toegestaan voor partijen die gecertificeerd zijn als Acceptgirodrukkerij of
servicebureau. Grote Acceptgiroverspreiders, die nu alleen nog over een C-contract hebben, moeten
zich dus eerst certificeren als servicebureau, als ze over willen gaan op geprinte Acceptgiro’s.
Neem voor meer informatie over het printen van Acceptgiro’s contact op met Currence.
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