
NOODPROCEDURE: De kassa gebruiken zonder internetverbinding. 

Mocht U onverhoopt de kassa niet kunnen opstarten via “Aanmelden” (de knop is niet groen) dan 

duidt dit op een internet probleem. U kunt de kassa wel gebruiken door de op de knop “Offline 

starten” te duwen. Transacties die geregistreerd worden wanneer de kassaterminal “offline” 

werkt worden lokaal, op de kassaterminal, opgeslagen en zodra de kassa weer online is wordt 

alles verwerkt, er gaat dus niets verloren. 

 

Indien zich dit probleem voordoet, moet u de supervisor van het systeem, Ger van 

Opbergen, hiervan direct telefonisch op de hoogte stellen. 06-52018023. 

 

Betalingen wanneer kassa offline is: 

Er kan gewoon worden afgerekend met: 

• Consumptiekaarten 

• NGFpas & commissiepas (het saldo van het tegoed dat verschijnt wordt pas later 

bijgewerkt). 

• Mobiel (het saldo van het tegoed dat verschijnt wordt pas later bijgewerkt). 

• Wegboeken 

 

BETALING PER PIN EN OPWAARDEREN NGF PAS ZIJN NIET MOGELIJK!!! 

Alleen voor betalingen van leden die enkel per pin hun consumpties kunnen betalen (zij hebben 

geen tegoed op hun NGF pas of niet in bezit van consumptiekaarten) geldt de volgende 

noodprocedure: 

De bardienst opent de envelop uit de kassalade met opschrift: Noodprocedure Pin betaling.  

In deze envelop zit een pasje nr. 2174001325. Dit pasje kan worden gebruikt om de consumpties 

af te rekenen via de betaalknop NGFpas & Commissies. 

Na afrekening dient het bonnetje direct geprint te worden via “print laatste bon”. 

Dit bonnetje moeten worden voorzien van de naam van het lid en vervolgens door hem 

afgetekend te worden. Dit bonnetje moet daarna in de kassalade gestopt worden! 

Het lid moet erop gewezen worden dat hij het verschuldigde bedrag binnen 24 uur zelf per bank 

over dient te maken naar Golf Club Meerssen, NL59 RABO 0116 5069 54 onder vermelding van 

“pinstoring”. 

Vergeet niet het pasje weer in de kassalade terug te leggen! 

 

  


