Persbericht
Oost-vlaamse start-up Twikey sluit belangrijk
samenwerkingsakkoord met Belfius Bank
Het Gentse informaticabedrijf Twikey en Belfius Bank lanceren samen een all-in-one
toepassing om mandaten voor Europese domiciliëringen volledig elektronisch te
beheren. Een primeur in België.
Op 1 februari 2014 zal de eurozone een ware revolutie ondergaan op het gebied van elektronische
betalingen, want dan wordt de Europese domiciliëring verplicht. Vanaf dan zullen domiciliëringen en
invorderingen niet langer beheerd en verwerkt worden door de banken, maar rechtstreeks door de
ondernemingen die als schuldeiser optreden.
Om de bedrijven hierbij te helpen, heeft Belfius Bank een samenwerkingsakkoord gesloten met de
start-up Twikey uit Gent om haar professionele klanten een elektronisch platform ter beschikking te
stellen waarmee ze zelf hun contracten en mandaten voor Europese domiciliëringen kunnen beheren.

Dankzij deze samenwerking met Twikey is Belfius de eerste Belgische bank die kmo’s, grote
ondernemingen, (semi)openbare instellingen, enz. een volledig elektronische oplossing
aanbiedt om hun mandaten te beheren. Een toepassing waarmee ze de administratieve
rompslomp die gepaard gaat met de invoering van SEPA, drastisch kunnen verminderen en
tegelijkertijd hun papierberg kunnen afbouwen. Dat ze daarmee hun kosten drukken en het
milieu ontzien, is natuurlijk mooi meegenomen.
Twikey werd in april 2013 opgericht door Dominique Adriansens en Koen Serry, twee
erkende professionals in de domeinen van eBanking, SEPA/SDD en de integratie met ERPsystemen .
Enkele maanden geleden was Twikey een van de finalisten van de internationale wedstrijd
“Swift Innotribe startup challenge”. Onlangs was het bedrijf ook een van de vijftien start-ups
die werd geselecteerd om de Belgische kleuren te verdedigen tijdens de wedstrijd voor
vernieuwende start-ups LeWeb in Parijs.
Meer info over deze (veelbelovende!) Gentse start-up vindt u op www.twikey.com
Indien u Dominique Adriansens of Koen Serry van Twikey wenst te ontmoeten, aarzel niet
rechtstreeks met hen contact op te nemen :



Dominique Adriansens, 0476 40 11 46, dominique@twikey.com
Koen Serry, koen@twikey.com

Voor meer info over de toepassing “Twikey by Belfius” : zie persbericht in bijlage.
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