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UNIEKE SAMENWERKING IN HET BELGISCHE BETAALLANDSCHAP 

 

POM QR-code voortaan ook leesbaar met de Payconiq by 
Bancontact-app  

  

 

ANTWERPEN 09/10/2019 - De QR-betaalcodes van POM - die meer en meer op 

facturen verschijnen - kunnen voortaan ook gescand worden met de Payconiq by 

Bancontact-app. 
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POM en Bancontact Payconiq Company sloegen hiervoor de handen in elkaar. 

 

Nathalie Vandepeute, CEO bij Bancontact Payconiq Company licht toe: "De 

samenwerking met POM is uniek in België en kadert in onze missie om betalen 

sneller, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Door onze systemen aan 

elkaar te koppelen kunnen we nog meer mensen laten kennismaken met de 

eenvoud van betalen via een QR-code." 

 

"Iedereen kan nu inderdaad heel eenvoudig vanuit zijn of haar vertrouwde 

betaalapp een factuur of een rekening betalen waar een POM QR-code op staat," 

vult Tom Totté, CCO en mede-oprichter van POM, aan. 

 

"Met deze nieuwe mogelijkheid bieden we de meest complete betaaloplossing aan 

voor facturen in België. Een factuur betalen was nog nooit zo makkelijk!"    

 

Er zijn nu vier manieren om een QR-code van POM te scannen en vervolgens een 

factuurbetaling uit te voeren: 

1. Met de Payconiq by Bancontact-app; 

2. Met een smartphone camera (werkt voor iPhones en de meeste Android 

toestellen); 

3. Met eender welke QR reader app; 

4. Met de POM app; 

 

 

Voor meer info, neem contact op met: 
  

 

Anthony de Bruyn 

Marketing Manager 

anthony.debruyn@pom.be 

+32 499 11 98 58 
  

Johannes Vermeire 

Co-founder & CEO 

johannes.vermeire@pom.be 

+32 477 42 39 78 
   

https://www.payconiq.be/nl
https://www.pom.be/nl/facturen-betalen
mailto:anthony.debruyn@pom.be
mailto:johannes.vermeire@pom.be
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Over POM 

 

POM ontwikkelt betaaloplossingen om de verwerking van facturen te 

vereenvoudigen, zowel voor de verzender als de ontvanger. Dankzij POM 

kunnen zowel grote als kleine organisaties hun inningskosten drukken en 

sneller betaald worden. Tegelijkertijd geniet de eindklant van POM’s 

buitengewoon betaalgemak via e-mail, mobiel of papier. 

 

POM heeft klanten in uiteenlopende sectoren gaande van energiebedrijven 

tot overheden, ziekenhuizen, sociale verzekeringsfondsen, verzekeraars, ... 

scholen en sportclubs. 

 

POM werd opgericht in 2014 en is 100% made in Belgium. 

 

www.pom.be 

 

  

 

 

http://www.pom.be/

