
Met een Payconiq QR code op uw facturen betalen
uw klanten niet alleen sneller, de kans op fouten is
zo goed als onbestaande in vergelijking met een
klassieke overschrijving. Bovendien kan de QR code
handig worden omgevormd tot een betaalknop
wanneer uw klanten hun factuur liever elektronisch
ontvangen. Zo kost het nóg minder moeite om te
betalen.

Invoice

Zo werkt het
1. De klant scant de QR code op zijn/haar

factuur.
2. In de betaalapp kijkt de klant het

bedrag en de mededeling na.
3. De betaling wordt bevestigd met PIN

code, vingerafdruk of via
gezichtsherkenning.

4. Klaar!

Dit kost het
Bij Payconiq zijn er geen activatie- of abonnementskosten. Wél betaalt u een
bijdrage per transactie die éénmaal per maand wordt berekend op basis van het
totaal aantal transacties. Voor ‘Invoice’ transacties betaalt u een tarief van 0.20!
per transactie dat wordt bijgesteld naargelang het aantal transacties dat u
ontvangt.
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Gestructureerde mededeling
Payconiq ondersteunt het gebruik van de
gestructureerde mededeling, zo komen uw Payconiq
betalingen op dezelfde manier als gewone
overschrijvingen in uw boekhoudsysteem terecht
(eventueel via CODA-file). Reconciliatie gaat dus bijna
automatisch.

Vrije mededeling of referenties
Wanneer u geen gebruik maakt van gestructureerde
mededelingen, kunt u een eigen referentie meesturen
om inkomende betalingen te koppelen aan de juiste
factuur.
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Unieke codes
Elke QR code die op een factuur wordt geplaatst is
uniek en bevat alle info van de desbetre"ende factuur.
Bovendien kan de QR code slechts 1 keer worden
betaald, geen risico op dubbel betaalde facturen dus.

Duidelijk zichtbaar en herkenbaar
Dankzij de downloadbare templates zorgt u dat uw QR
code meteen in het oog springt wanneer uw klanten uw
factuur ontvangen. Zo nemen ze meteen hun
smartphone bij de hand en worden uw facturen nóg
sneller betaald.

Extra rapportering
U wenst uw ontvangen betalingen al even te
controleren voor u de nodige overzichten of CODA-files
ontvangt van uw bank? Dan kunt u gewoon inloggen op
het handelaarsportaal. Een handig en real-time
overzicht van al uw inkomende transacties.

Onze specialisten staan voor u klaar
Een vraag? Extra hulp nodig? Op onze website
payconiq.be vindt u vast een antwoord tussen de veel
gestelde vragen. Uiteraard staan onze specialisten ook
steeds met de glimlach klaar om u te helpen.

Over Payconiq

Bij Payconiq geloven we dat in de wereld van morgen mobiele betalingen de norm zullen zijn. Daarom bieden we vandaag al een snelle, betaalbare en veilige manier
van betalen aan via de Payconiq QR code voor handelaren en handige mobiele betaalapps voor consumenten.
Scannen, bevestigen en klaar : verrassend eenvoudig, nietwaar?

1. Neem contact op met de leverancier die uw facturen.*
2. Onderteken het Payconiq Handelaarscontract via ikwilpayconiq.be of via uw bankkantoor.
3. Bij de productkeuze kiest u voor “Payconiq Invoice” en vervolgens “Op een factuur”.
4. Na activatie van uw contract ontvangt u een unieke sleutel of ‘API key’ waarmee de leverancier uw

aansluiting kan activeren.
5. Activeer indien gewenst het handelaarsportaal aan de hand van de instructies die u ontvangt via

mail.
6. Doe alvast een eerste testbetaling met uw eigen betaal-app.
7. U bent helemaal klaar!

Payconiq activeren doet u zo

Biedt uw leverancier nog geen Payconiq aan?
Laat hem een kijkje nemen op onze website voor ontwikkelaars (developer.payconiq.com) of contact opnemen via payconiq.be

Extra functionaliteiten


