Leidschendam, 22 november 2016

Lightspeed Restaurant ontvangt kassakeurmerk voor hun
Lightspeed POS systeem
Vanmiddag heeft de heer Zhong Xu, Director of Hospitality Product van Lightspeed, het
kassakeurmerk certificaat in ontvangst mogen nemen. Het certificaat werd overhandigd
door de heer Will Reijnders, voorzitter van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Het
keurmerk is uitgereikt voor het Lightspeed POS Restaurant systeem, een alles-in-één horeca
management systeem in de Cloud. Lightspeed is hiermee de 17e keurmerk-leverancier die is
aangesloten bij de Stichting.
Keurmerk en Lightspeed
Zhong Xu, “We zijn ontzettend blij en trots dat we het kassakeurmerk certificaat in ontvangst
mogen nemen. Zelf doen we iedere dag hard ons best om het POS-systeem van
Lightspeed Restaurant nog verder te verbeteren. Dat we op de goede weg zitten wordt
nog eens extra onderstreept door dit keurmerk. Stiekem bevestigt het wat wij allang wisten:
ons systeem is betrouwbaar, veilig en de ideale oplossing voor restauranthouders.”
“Lightspeed Restaurant staat voor innovatie in de markt voor Horeca kassasystemen met
een geavanceerd kassasysteem in de cloud. De software biedt verschillende
vernieuwende features die gebruikers in staat stelt hun bedrijfsvoering te optimaliseren op
basis van gedetailleerde inzichten veilig opgeslagen in de cloud en op elk moment
toegankelijk via een app”.
Kassa met Keurmerk biedt zekerheid
Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen is een onafhankelijk en transparant keurmerk
voor kassasystemen. In Nederland is bewust de keuze gemaakt voor zelfregulerend
optreden in de sector. Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit,
maar ook zeker voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor
ondernemers. Een kassa met een Keurmerk biedt ondernemers zekerheid op alle gebieden
die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de
nettowinst van een organisatie. Het kassasysteem is het hart van de onderneming.
Procedure keurmerk
Om voor het keurmerk in aanmerking te komen wordt een uitgebreide procedure inclusief
assessment doorlopen. De eisen die gesteld worden aan een betrouwbaar afrekensysteem
zijn opgesteld door een groep leveranciers die betrokken waren bij de oprichting van de
Stichting in samenwerking met ECP, de Belastingdienst en BDO accountants
www.keurmerkafrekensystemen.nl
Noot voor de redactie:
Contact Sylvia van Wezel, Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (SBA): 070-3206730,
s.vanwezel@keurmerkafrekensystemen.nl
Richard

de Veer, Lightspeed, 020-3080131, richard.de.veer@lightspeedhq.com,
https://www.lightspeedhq.nl/kassasysteem/restaurant

