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LIGGELDAUTOMATEN

BASISFUNCTIES VAN DE LIGGELDAUTOMAAT
De liggeldautomaat in standaard uitvoering is ideaal voor 
de zelfredzame watersporter van nu.
• Na het afmeren kunnen passanten zelf via het over-
zichtelijke aanraakscherm in vier talen de afmetingen 
van hun schip en het aantal overnachtingen invoeren.

• De passant rekent met PIN het liggeld af
• De automaat geeft een sticker plus betalingsbewijs 
uit. De sticker wordt zichtbaar op of bij het schip 
aangebracht. Eventuele controle is dus simpel en vlot.

• Alle gegevens zoals aantal verhuurde ligplaatsen, dag- 
en weekomzet kunnen eenvoudig worden uitgedraaid.

Optie: vrijstaand of inbouw
Afhankelijk van uw wensen en de omstandigheden 
ter plaatse kan de liggeldautomaat vrijstaand of voor 
inbouw worden geleverd. Beide typen zijn geschikt voor 
binnen- en buitengebruik. 

Optie: PIN en/of contant
Een automaat zonder PIN-betaling is tegenwoordig 
haast ondenkbaar. Zeker na de komst van “tap and 
go” voor kleine bedragen, waarbij PIN-intoetsen niet 
meer  nodig is. Maar betaling met munt  of bankbiljetten 
is wanneer gewenst nog steeds leverbaar, ook in 
combinatie met PIN.

Optie: toegang tot steigers
Wilt u dat het steigerhek toegang verleent nadat gasten 
betaald hebben bij de automaat? Laat uw automaat dan 
tevens (Jachthavenbetaalkaart-)toegangskaarten of een 

pincode uitgeven. Deze zijn geldig tot de verblijfstermijn 
is verstreken.

Optie: toegang tot sanitair
Heeft u een sanitairgebouw, houdt het door inzet 
van deze automaat dan schoon en net, voor meer 
klanttevredenheid. U bereikt dit door uw automaat SEP 
sanitairkaarten of een pincode uit te laten geven. Zo 
krijgen alleen betalende gasten binnen de voor hun 
vastgestelde periode toegang tot het sanitair.

Optie: kaartbetaling voor stroom en/of drinkwater
Voorkom mega-stroomrekeningen door uw gasten 
direct voor hun stroom te laten betalen. Met de 
Jachthavenbetaalkaart kan dit zonder fraude- en 
diefstalgevoelig muntgeld. En de automaat verzorgt het 
uitgeven en opwaarderen van de kaarten, die als u dat 
wenst ook als sanitairkaart worden gebruikt.

ONTZORG UZELF ÈN UW GASTEN
MET DE LIGGELDAUTOMAAT 

WELKE OPTIES ZIJN GEWENST?

U overweegt een automaat op uw jachthaven te plaatsen, zodat uw gasten zelf hun verblijfsvoorzieningen kunnen 
regelen. Dan bent u bij Seijsener, al meer dan vijftig jaar dé jachthavenspecialist, aan het juiste adres. Met onze 
nieuw ontworpen liggeldautomaten ontzorgt u uzelf 
én uw gasten.
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           LIGGELDAUTOMATEN

TYPEN EN SPECIFICATIES

vrijstaande liggeldautomaat

betalen PIN  

Yoneo NFC reader (tap and go)

scherm / knoppen Touch screen 15" achter gehard glas

printer(s) Printer TUP500 voor sticker

Printer TUP500 voor betaalbewijs

verwarming Verwarmingselement

afwerking Volledig in lnox/RVS 316

Frontale deur met veiligheidsslot en viervoudige 
vergrendeling

Waterdicht afgewerkt minimaal IP44 (afhankelijk 
van de configuratie)

gewicht afhankelijk van uitvoering

afmetingen HxBxD: 176x70x57cm

montage Verankerd op de vloer met montageplaat

optioneel uitgevoerd met uitgifte Jachthavenbetaalkaart en mogelijkheid 
tot opwaarderen hiervan (zoals op foto)

inbouw liggeldautomaat

betalen PIN 

Yoneo NFC reader (tap and go)

scherm / knoppen Touch screen 12"

printer(s) Printer TUP500 voor sticker

Printer TUP500 voor betaalbewijs

verwarming Verwarmingselement

afwerking Frontplaat: stevige 5 mm geborstelde INOX/RVS 
plaat

Kast zelf: INOX/RVS 1,5 mm

Deur achteraan met meervoudige vergrendeling 
en veiligheidsslot

Deur links of rechts draaiend

gewicht Leeggewicht: 50 kg

afmetingen Voorplaat: HxB: 116x48 cm

Kast HxBxD: 108x40x45 cm

montage Ingebouwd in nis: HxB: 110x42 cm.  
Vergrendeld met bijgeleverde L-ijzers

optioneel uitgevoerd met uitgifte Jachthavenbetaalkaart en mogelijkheid 
tot opwaarderen hiervan (foto is qua frontindeling niet representatief)
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betaalopties AanUIit payment engine 

scherm / knoppen Touch screen 12” achter gehard glas

printer(s) Printer TUP500 voor betaalbewijs
2g3g modem en buitenantenne

verwarming verwarmingselement

afwerking Volledig in lnox/RVS

Frontale deur met veiligheidsslot en viervoudige 
vergrendeling

Waterdicht volgens IP44

Dakje met led verlichting

gewicht Leeggewicht: +/- 80 kg

afmetingen Automaat: HxBxD: 102x32x43 cm
Sokkel: HxBxD: 70x32x35 cm

montage Verankerd op de vloer met montageplaat

AANUIT.NET AUTOMAAT

ANDERE AUTOMATEN

Voor kleine passantenhavens adviseren wij vaak het AanUit.net systeem. 
Recreanten kunnen via een app zowel de verblijfskosten als stroom, water 
en sanitair regelen. AanUit.Net is een ideaal systeem voor locaties waar 
geen of weinig personeelsinzet gewenst is (zie www.AanUit.net). 
U kunt AanUit.net desgewenst ook met onderstaande automaat laten 
activeren, Zo kunnen ook mensen zonder AanUit-account van uw 
voorzieningen gebruik maken. 

Alleen stroom en/of drinkwater.
Int u het liggeld liever niet via een automaat? Dan kunt 
u nog steeds de stroom- en drinkwaterbetaling via de 
Jachthavenbetaalkaart laten lopen. Hiervoor leveren wij 
aparte uitgifte- en/of  opwaardeerautomaten.
Vraag om de folder.

Wisselautomaten / Barcodeautomaten
Als u op zoek bent naar een wisselautomaat of een 
automaat die tegen betaling barcodetickets verstrekt, 
bijvoorbeeld voor uw zwembad of openbaar toilet, 
dan helpen wij u ook graag. Bel of mail ons voor een 
passende aanbieding in de door u gewenst configuratie.

Prijzen van deze automaten zijn afhankelijk van de door u gewenste uitvoering. Vraag ons om een offerte op maat: 
:
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