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Bundeling van krachten bij leeftijdscontrole alcohol en tabak 
 
Breda, 6 september 2013 – Om de verkoop van alcohol en tabak aan niet-
leeftijdsgerechtigden te voorkomen is een nieuwe generatie 
leeftijdscontroleapparatuur geïntroduceerd. Samsung, Wincor Nixdorf, XS4ALL en de 
effectief gebleken leeftijdscontroledienst Ageviewers zijn een samenwerking 
aangegaan, waardoor de dienst op grote schaal inzetbaar wordt in de detailhandel. 
Samsung levert het technologisch hart van Ageviewers’ nieuwe controleapparatuur. 
Wincor Nixdorf is specialist op het terrein van kassasystemen en XS4All draagt zorg 
voor de kwaliteit van de netwerkverbindingen. Minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie liet zich gisteren als eerste informeren over de nieuwe apparatuur. 
 
Leeftijdscontrole op afstand 
Ageviewers is een Nederlandse innovatie. De leeftijdscontrole wordt bij dit systeem niet 
door de verkopers van tabak of alcohol zelf georganiseerd, maar vindt op afstand plaats.  
De Samsung GALAXY Tab3 7.0 sluit qua functionaliteit en kwaliteit naadloos aan bij de 
hoge eisen van leeftijdscontrole en is daarom in de nieuwe leeftijdscontroleterminal van 
Ageviewers geïntegreerd. Zowel camera’s als beeldscherm (7 inch) genereren een 
kraakhelder beeld. Ook draait de Ageviewersapplicatie snel en probleemloos dankzij de 
1.2GHz dual core processor en besturingssysteem Android 4.1 (Jelly Bean).  
 
Hoge naleving leeftijdsgrenzen 
In tegenstelling tot de traditionele controle door kassapersoneel leidt het systeem overal 
waar het wordt toegepast tot dezelfde, zeer hoge naleving van leeftijdsgrenzen. Daarbij is 
Ageviewers sneller, volstrekt anoniem en simplificeert de toezichts- en handhavingsopgave 
van de overheid enorm. De Regering heeft inmiddels kenbaar gemaakt de brede invoering 
van de dienst in de detailhandel en bij internetverkoop toe te juichen. Minister Opstelten van 
Veiligheid en Justitie liet zich gisteren als eerste informeren over de nieuwe apparatuur. 
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Laagdrempelige oplossing leeftijdscontroleproblematiek 

De nieuwe leeftijdscontroleapparatuur komt in het voorjaar 2014 beschikbaar voor de 
Nederlandse supermarktbranche. Hiermee wordt invulling gegeven aan de roep van zowel 
de detailhandel als de politiek om een betrouwbaar, betaalbaar en klantvriendelijk 
leeftijdscontrolesysteem bij de verkoop van alcohol en tabak.  
Op korte termijn wordt de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak opgetrokken naar 18 jaar. 
Door de betrokkenheid van Samsung, Wincor Nixdorf en XS4ALL wordt de 
Ageviewersdienst voor iedere Nederlandse retailer tijdig bereikbaar. De dienst kan ook 
worden ingezet voor internetverkopen.  
 

 
Over de samenwerkingspartners 
 
Samsung Electronics 
Samsung Electronics is wereldwijd marktleider in consumentenelektronica. Door continue 
innovatiekracht verandert Samsung de wereld van televisies, smartphones, personal 
computers, printers, camera's, huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, 
halfgeleiders en LED-oplossingen. Zo creëert Samsung nieuwe mogelijkheden voor 
mensen thuis, onderweg en op het werk. Met 270.000 mensen in 79 landen realiseert 
Samsung jaarlijkse omzet van 187,8 miljard US dollar. 
 

Wincor Nixdorf 
Wincor Nixdorf is wereldwijd toonaangevend in innovatieve IT-oplossingen voor retail en 
retail banking. De activiteiten zijn gericht op het optimaliseren van de dienstverlening van 
haar klanten. Het portfolio omvat elke belangrijke stap in het proces om bedrijfssystemen te 
verbeteren: van advies over wijzigingen in de bestaande IT-processen tot het leveren 
van innovatieve software en systemen, inclusief de aanpassing en integratie ervan. 
Wincor Nixdorf is actief in meer dan 130 landen en heeft in 43 landen 
dochterondernemingen. Vanuit Delft bedient Wincor Nixdorf met ongeveer 150 
medewerkers de Nederlandse markt, waaronder een belangrijk deel van de Nederlandse 
supermarktbranche. 
 

XS4ALL 
XS4ALL is geworteld in een hechte internet gemeenschap die sterk betrokken was bij het 
ontstaan van internet. Dit maakt dat XS4ALL de oorspronkelijke waarde van internet 
koestert en wil beschermen: een wereldwijd computernetwerk dat vrije en ongecensureerde 
uitwisseling van gegevens, informatie en ideeën voor iedereen mogelijk maakt.  
XS4ALL weet als geen ander hoe belangrijk beveiliging is. Dankzij kennis en ervaring heeft 
het bedrijf een van de veiligste en snelste netwerken. Voor klanten van XS4ALL is een 
uitgebreid pakket beschikbaar van anti-spamfilter tot virusscan en poortbeveiliging incl. 
updates en upgrades. XS4ALL hanteert een strikt abuse-beleid. De bescherming van 
persoonlijke gegevens is een van de pijlers van XS4ALL. 
 
Door de enorme ervaring met internet en de hoge mate van deskundigheid binnen de eigen 
organisatie, wordt XS4ALL al jaren door verschillende onafhankelijke partijen op 
verschillende terreinen verkozen tot beste provider met bovendien de hoogste 
klanttevredenheid. 
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Niet voor publicatie 
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:  
 

 Samsung Press Office, tel.: (015)-2196362, e-mail: pers.nl@samsung.com 
 Ageviewers, Yurda van der Burgt, tel.: (076)-5222955, email: info@ageviewers.com 
 Wincor Nixdorf, Paulien Otter, tel.: (088)-1027654, email: paulien.otter@wincor-nixdorf.com 
 XS4ALL, Suzanne Wissenburg, tel.: (020)-3987656, email: suzanne.wissenburg@xs4all.net 
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