
Defecte kaart? Meestal komt het door de magneetstrook 
 
U staat aan de kassa en wilt direct betalen, maar de kaartlezer meldt “Kaart niet herkend“ In 

de meeste gevallen is dan de magneetstrook beschadigd. Hieronder ziet u de meest 

voorkomende oorzaken hiervan, en hoe u deze het best kunt voorkomen. 

 

Mogelijke oorzaken defecte kaart: 

 

• Mobiele telefoon  
De luidsprekermagneet van uw mobiele telefoon veroorzaakt een magnetisch strooiveld 

dat de magneetstrook kan demagnetiseren (code wordt gewist) en de kaart daarmee 

onbruikbaar maakt. 

 

• Luidspreker, TV  
Als u uw kaart op een luidspreker of televisietoestel legt, kunnen de data op uw kaart 

worden gewist (afhankelijk van de afscherming van het toestel). 

 

• Magnetische handtassluiting  
Ook worden wel eens data van een magneetstrook gewist door magnetische 

handtassluitingen. Maar zoiets gebeurt eigenlijk alleen maar wanneer de kaart de sluiting 

raakt bij het wegstoppen in de tas. Hoewel deze oorzaak niet vaak voorkomt, willen we u 

er toch graag op attent maken. 

 

• Magnetische sleutels  
Als de magneetstrook van uw kaart contact maakt met een magnetische sleutel, dan 

worden de data van de magneetstrook gewist. Uw kaart is daarna onbruikbaar en moet 

worden vervangen. Berg uw kaart dan ook steeds gescheiden van dit soort sleutels op; dan 

vaart u in ieder geval op safe. 

 

• Anti-diefstalsystemen van winkels  
Anti-diefstalsystemen, zoals die vaak in de buurt van de kassa van winkels actief zijn om 

de artikelen te beveiligen, wissen de magneetstrook van de kaart zodra deze op de 

wiseenheid van de beveiliging wordt gelegd. Meestal staat dit in de winkel met een sticker 

op b.v. de toonbank duidelijk aangegeven. 

 

• Röntgenonderzoek, MR-tomografie (scannen)  
Röntgenstralen en zeker magnetische resonantie kunnen data van uw magneetstrook 

wissen. Bij röntgenstraling gebeurt dit meestal als tandartsfoto‘s worden gemaakt en u uw 

kleding aan kunt houden. Leg uw kaart dan eerst op een veilige plaats. 

 

• Paperclips  

Als u paperclips bewaart in een magnetische houder, ontstaat een licht-magnetisch veld 

waarbinnen de magneetstrook kan worden gewist. 

 

Meer advies: 

 
Door temperaturen boven de 60 graden Celsius ontstaat vervorming van uw kaart. Soms 

kunnen zulke temperaturen in de zomer binnenin een geparkeerd voertuig voorkomen. 

 



Bewaar uw kaart niet in de buurt van kleingeld, om beschadiging van de magneetstrook 

door de scherpe munten te voorkomen. 

 

Stop uw kaart bij voorkeur niet in uw achterzak, omdat hij daar makkelijk knakt. 

 

Tip: 
 

Ga zorgvuldig om met uw kaart en bewaar hem liefst in een beschermhoesje. 

 

Let erop dat het station waar u uw kaart gebruikt een DKV-acceptatiepunt is. 


