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Prorest als een van de eerste cateraars volledig over op contactloos 

betalen 

Prorest Catering, onderdeel van facilitair dienstverlener Facilicom Services Group, gaat als een 

van de eerste cateringorganisaties in Nederland over op contactloos betalen. Voor 1 januari zal 

het in al haar 200 bedrijfsrestaurants mogelijk zijn om door een mobiele telefoon, betaalpas 

en/of credit card kort tegen de betaalautomaat te houden een betaling te verrichten.  

 

‘In april dit jaar heeft Prorest in haar ABN Amro-bedrijfsrestaurants contactloos betalen al succesvol 

geïntroduceerd. De contactloze betaalautomaten zorgen voor een snelle afhandeling van de vele 

betaaltransacties. De chipknip verdwijnt na 1 januari en contactloos betalen is een goed alternatief. 

Binnen de contractcatering gaat het namelijk vaak om kleine bedragen die in een korte tijd worden 

afgehandeld, aldus Dick Bennink, algemeen directeur van Prorest. Het doel is dat in het vierde kwartaal 

van dit jaar alle betaalterminals op onze cateringlocaties geschikt zijn voor contactloos betalen. 

 

Momenteel beschikken ING en ABN Amro over pinpassen met een nfc-chip, die nodig is om 

contactloos te kunnen betalen. Recent zijn er ook een aantal mobiele oplossingen om contactloos te 

betalen op de markt gekomen, zoals Smartpass van Vodafone en Visa. Met ingang van 1 januari zal op 

alle cateringlocaties contactloos betaald kunnen worden met een mobiele telefoon, een credit card 

en/of een betaalpas met nfc-chip. Daarmee kunnen dan bedragen afgerekend worden zonder pincode 

tot 25 euro. 

  

Noot aan de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Prorest Catering 

Babette Sarlet, Manager communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 

Tel.:  010 - 298 1275 
Tel: 06-11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 

www.prorest.nl 
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Over Prorest Catering 
Prorest Catering verzorgt het beheer en de exploitatie van bedrijfsrestaurants voor bijna 225 opdrachtgevers. Prorest is actief in 
contractcatering, transportcatering, scholencatering en projectadvisering en heeft circa 650 werknemers in dienst. Het bedrijf is lid van 

Veneca, de Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties. Prorest is in bezit van het ISO 9001-2008 certificaat. De kennis en ervaring is 
opgedaan in vele honderden bedrijfsrestaurants en samengebald in strakke werkmethodieken. Kwaliteit, hygiëne, efficiency en een gedegen 
organisatie zijn daarmee geborgd. Prorest combineert die gedegenheid met een passie voor eten. Zo brengt Prorest gastvrijheid en 

professionaliteit in het bedrijfsrestaurant. Prorest Catering is onderdeel van Facilicom Services Group. 
 

http://www.facilicom.com/nl/prorest/Pages/default.aspx

