
De lente is er, de zomer lonkt. Tijd om plannen te maken. Bon Jovi op TW Classic, Angèle 
meepikken op Francofolies of mee ‘shaken’ op Sfinks in Boechout. Maar hoe betalen we 
deze zomer? Wordt het de hele dag sleuren met uw handtas met portefeuille of propt u 
enkele bankbriefjes in uw achterzak? Dat kan toch veel slimmer! Gebruik gewoon wat 
u altijd op zak hebt: uw smartphone en de Payconiq by Bancontact-app. Geen gedoe 
met cash, gewoon de QR-code scannen en de betaling bevestigen met uw pincode. Zo 
eenvoudig kan het zijn. Met enkel onze smartphone op zak kunnen wij ten volle genieten 
van een mooie zomerdag, dankzij de Payconiq by Bancontact-app. Deze zomer betalen wij 
ons pintje op het festival gewoon met de vertrouwde mobiele betaal-app.

Mobiel betalen in verschillende vormen
Bancontact Payconiq Company werkt samen met tal van festivals om het gemak van mobiel 
betalen aan zoveel mogelijk festivalgangers te laten ontdekken. U kan met de Payconiq by 
Bancontact-app al op heel wat evenementen betalen deze zomer, in verschillende vormen: 
rechtstreeks aan de kassa of toog via de QR-code, of zelfs via festivalarmbandjes. Want met 
de Payconiq by Bancontact-app kan u in een oogwenk uw armbandje opladen.

Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company: “Wat vragen 
de organisatoren van festivals? Een snelle en veilige betaaloplossing: en dat is 
Payconiq. Ook het publiek koestert dezelfde verwachtingen en wil daarenboven een 
gebruiksvriendelijke oplossing: dat is de Payconiq by Bancontact-app. Payconiq voor 
de eerste groep, de Payconiq by Bancontact-app voor de tweede: dat duo vormt de 
ideale mobiele betaaloplossing voor elk evenement. Deze zomer zal de app het  
leven van de organisatoren en bezoekers een stuk makkelijker maken voor alle 
betalingen tijdens tal van festivals.” 
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Deze zomer betalen  
we allemaal verrassend 
eenvoudig mobiel!

Betalen op een festival, in een pop-upbar of op een 
feestje? Haal de Payconiq by Bancontact-app erbij. 



De Payconiq by Bancontact-app (voor iOS en Android) werd gelanceerd om de digitale 
vooruitgang maximaal te ondersteunen. De betaalapp verenigt alle troeven in één app: 
veiligheid en betrouwbaarheid, innovatie en gebruiksvriendelijkheid. Met de Payconiq by 
Bancontact-app kan u mobiel betalen overal waar u dit met Payconiq of Bancontact kan 
doen, of bij zo’n 290.000 contactpunten. Bovendien ondersteunen maar liefst 20 banken de 
app, wat mobiel betalen toegankelijk maakt voor alle Belgen.

De app downloaden kan hier: www.payconiq.be/nl

Mobiel betalen voor grote en kleine evenementen
Festivalgangers en bezoekers van zomerevenementen betalen in no time en zonder zorgen 
cashless met hun smartphone. De makkelijkste mobiele betaalmethode aanbieden: daar 
gaat het om voor organisatoren die een snelle, eenvoudige en veilige betaling moeten 
kunnen garanderen.

 “Jonge mensen leven via hun smartphone vandaag, logisch dat ze er ook mee willen 
betalen. De doelgroep is echter groter dan dat: we zien ook dat dertigers, veertigers 
en vijftigers graag met een app betalen. We willen aansluiten bij ons publiek. Het 
is niet alleen een ‘jongeren-aangelegenheid’. Cash is gewoonweg passé. Payconiq 
geeft ons als organisatie de tools om alles te gaan opvolgen en rapporteren. Bij 
grote evenementen krijgen we snel een concreet overzicht van de transacties op ons 
evenement. Er is een grote digitale omwenteling aan de gang, en wij zijn ‘mee’. We 
zien het gebruik van betaalapps in volume alleen maar toenemen: zowel het aantal 
gebruikers als de bedragen die ze spenderen. Er worden niet alleen kleine bedragen 
betaald met een betaalapp,” aldus Filip Bultynck (Livenation, Werchter).

Payconiq geeft als betaalmethode een antwoord op de verwachtingen van elke organisator 
(groot of klein): geen abonnementskosten, enkel transactiekosten die tot een minimum 
worden beperkt. Er is geen betaalterminal nodig. De festival organisator hoeft enkel 
te beschikken over een tablet, computer of smartphone om de mobiele betalingen via 
de Payconiq by Bancontact-app te aanvaarden. Daarnaast kan hij heel makkelijk en 
overzichtelijk de binnenkomende betalingen opvolgen.

Enkele organisatoren getuigen over het gebruik van Payconiq: 

Geert Van Rijkelen (Sfinks, Boechout): “Sinds ons partnership met Payconiq kunnen 
wij meerdere betaalmogelijkheden aanbieden waardoor je echt zonder portefeuille 
naar ons evenement kan komen. In 2019 zal je zelfs rechtstreeks met de Payconiq 
by Bancontact-app kunnen betalen aan de toog. Bij Sfinks is zo het digitale tijdperk 
ingezet.”



Pierre Angenot (Francofolies): “We werkten voor de eerste keer samen met Payconiq 
in 2018. Voor mij was het een evidentie: mobiel betalen. En daarvoor hadden we de 
meest geloofwaardige en betrouwbare partner nodig. Dit jaar gaan we de ervaring 
van betalen met een app opnieuw verbeteren: we zetten een online herlaadsysteem 
op en voorzien een sterke wifidekking op de hele site. Heel wat mensen komen nog 
altijd met hun zakken vol munten en bankbriefjes naar een festival. Bij een evenement 
als Spa Francofolies zorgt het beheer van cash voor ernstige problemen, in de 
eerste plaats qua veiligheid. In het kader van evenementen – muziek of andere – 
zou ik organisatoren en deelnemers zeker een mobiele betaaloplossing aanraden: 
betrouwbaar, snel en gemakkelijk.”

Anneleen Deseyn (Pop-upuitbater: Tiegembos, Tiegem): “Je kan er niet meer 
omheen: alleen nog cash laten betalen is geen optie anno 2019. Voor mij was het een 
gemakkelijke stap: een Bancontact-kaart is voor iedereen een evidentie, Payconiq 
is een iets frisser merk. Maar de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zijn 
hun kenmerken. De keuze om met hen in zee te gaan was bijna vanzelfsprekend. 
De aansluiting ging zeer vlotjes. Ik kon praktisch onmiddellijk beginnen met betalen 
via de app. Vroeger moesten mensen twee kilometer verderop geld afhalen aan 
de bankautomaat. Ze zijn blij als ik ze nu kan vertellen dat ze met een app kunnen 
betalen. Klanten hebben steeds minder cash bij: zo is het nu eenmaal. De Payconiq by 
Bancontact-app neemt mijn zaak mee in de digitale vooruitgang. En ik betaal enkel 
transactiekosten, dus is er geen reden meer om het niet te doen.” 

Festivals waar het mogelijk is om te betalen met de  
Payconiq by Bancontact-app
Copacobana, Couleur Café, Dranouter, Eat Brussels, Elrow Town, Extrema Outdoor, Fêtes de 
Wallonie, Fire Is Gold, Francofolies, Gladiolen, Horst, Paradise City, Parkies, Rock Werchter, 
Ronquières, Sfinks Mixed, TW Classic, WECANDANCE, Werchter Boutique & WonderWeekend.

www.bancontactpayconiq.com

Over Bancontact Payconiq Company. 
In 2018 sloegen Bancontact Company en Payconiq Belgium de handen in elkaar en fuseerden tot Bancontact Payconiq Company. Het nieuwe 
bedrĳf is een initiatief van AXA Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Het nieuwe product, de betaalapp Payconiq by Bancontact, 
brengt het beste van twee werelden samen. De app richt zich tot alle Belgen, werkt op iOS- en Android-smartphones en wordt van bĳ de start 
ondersteund door 20 banken en ruim 290.000 contactpunten. Mobiel betalen wint steeds meer terrein in ons land. De Bancontact-kaart blĳft 
de houvast voor de elektronische betalingen, met meer dan 1,37 miljard transacties per jaar in België. De betaalapp en de betaalkaart vullen 
elkaar perfect aan, zodat de gebruiker altĳd en overal vlot kan betalen, aan de kassa bĳ een handelaar (contactloos of niet), online of tussen 
vrienden (zelfs op afstand), en dit voor grote of kleine bedragen. Bancontact Payconiq Company is een team van gedreven professionelen 
die geloven in betrouwbare, innovatieve en gebruiksvriendelĳke betaaloplossingen voor vlotte, dagelĳkse winkelervaringen, elke dag en op 
elk moment. Cashloze betaaloplossingen doen evolueren in het kader van een sterke Belgische verankering - doorslaggevend voor de bloei 
van onze economie -, dat is de grote uitdaging van het bedrĳf. De waarden van het bedrĳf steunen op vier principes: moedig, eenvoudig, 
menselĳk en betrouwbaar. Moedig als een voortrekker, met zin voor permanente vernieuwing en een uitdagende ontdekkingsmentaliteit. 
Eenvoudig, omdat de helderheid en simpelheid van de voorgestelde oplossingen dé sleutel zijn voor bedrijven, handelaars en consumenten. 
Menselijkheid voor de medewerkers, klanten en partners. En natuurlijk betrouwbaarheid, want Bancontact Payconiq Company wil in de 
betaalwereld resoluut een baken van vertrouwen blĳven.
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