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De Payconiq by Bancontact-app wil mobiel betalen in alle situaties zo vlot en snel mogelĳk maken en het dagelĳks
leven resoluut blĳven vergemakkelĳken: in de winkel, online, onder vrienden en zelfs voor het mobiel betalen van
rekeningen of facturen. Razendsnel, met de smartphone en met veiligheid als rode draad.
Vandaag zet de Payconiq by Bancontact-app nóg een stap verder in de richting van slimmer en makkelĳker betalen
door een nieuwe functionaliteit in de app te integreren: samenleggen voor een groepscadeau. Zowel voor wie een
groepscadeau wenst te starten als voor wie wil bĳdragen aan een bestaand groepscadeau.

Regelmatig nemen collega’s, familieleden of vrienden het initiatief om iemand in de bloemetjes te zetten of te
verwennen met een gezamenlĳk cadeau. Maar iedereen kent de kopbrekers die daarop volgen: wat geven we
cadeau? En hoe en tegen wanneer zal iedereen de initiatiefnemer(s) terugbetalen? Doet er een enveloppe
onopgemerkt de ronde en wat met personen die niet op de locatie zĳn en de enveloppe niet hebben zien
voorbĳkomen? Dat wordt allemaal in één keer opgelost met een Belgisch, veilig en gratis platform dat een
gebruiksvriendelĳk online systeem voor groepscadeaus aanbiedt, namelĳk Kadonation. Gedaan met voorschieten en
gênante herinneringen sturen. Vanaf vandaag is deze functie geïntegreerd in de Payconiq by Bancontact-app wat
zowel het bĳdragen aan als het starten van een groepscadeau nog eenvoudiger maakt.

“Luisteren naar de wensen en behoeften van de Belgen als het gaat om het permanent verbeteren van de
betaalervaring, dat is ons objectief”, onderstreept Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company. “Wĳ
kozen er dan ook voor om Kadonation in onze app te integreren als een nuttige, leuke dienst die voortaan in app
aangeboden wordt. Gedaan met de rompslomp rond het (terug)betalen door verschillende deelnemers aan een
groepscadeau. Voortaan hoef je enkel de Payconiq by Bancontact-app te downloaden en je bĳdrage te doen via
Kadonation in onze app. En dat eenvoudigweg met je mobiele telefoon. Veilig en in een vingerknip”, concludeert
Nathalie Vandepeute.

Voor de keuze van het juiste cadeau, voor de juiste gelegenheid en op het juiste moment werkt Kadonation samen
met meer dan 70 cadeaupartners. Enorm veel inspiratie van stuk voor stuk populaire nationale en internationale
merken zoals A.S. Adventure, Bol.com, Coolblue, Decathlon, HEMA, IXXI, Smartphoto, Torfs, Veritas, Zalando, ZEB,
abonnementen voor o.a. Bloomon, De Standaard, enz… Ook kan je kiezen voor een schenking aan een van de goede
doelen die ook partners zĳn.

Een andere belangrĳke troef van Kadonation is dat de initiatiefnemer ook kan kiezen voor het overhandigen van een
Kadonation cadeaubon voor de waarde van het groepscadeau. Deze bon is levenslang geldig en gesplitst omruilbaar in
een waardebon bĳ één of meerdere cadeaupartners.

« Wĳ verheugen ons bĳ Kadonation over deze samenwerking met de Payconiq by Bancontact-app, de app die mobiel
betalen eenvoudig, veilig en makkelĳk maakt, ook voor het terugbetalen van vrienden. Het is voor Kadonation dan ook
fantastisch om als speciale dienst in de app aangeboden te worden aan alle Payconiq by Bancontact-app gebruikers
die willen samenleggen voor een groepscadeau. Want dat maakt ons uniek, » vertelt Jelle Van Roosbroeck, CFO van
Kadonation.

Payconiq by Bancontact-app integreert Kadonation:
een vlotte en veilige betaling bĳ het
online samenleggen voor een groepscadeau
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Dankzĳ de samenwerking tussen de Payconiq by Bancontact-app en Kadonation wordt het samenleggen voor
groepscadeaus nu nog gemakkelĳker: 100% veilig, zonder gedoe en helemaal gratis.

Belangrĳke opmerking voor de pers :
Sinds de fusie in 2018 is de naam van het bedrĳf in ons land Bancontact Payconiq Company en heet de Belgische betaalapp
Payconiq by Bancontact. Download in België dus de Payconiq by Bancontact-app.

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. U kan er mobiel mee betalen overal waar u dit al met Bancontact of
Payconiq kon doen, zowel in winkels en webshops als tussen particulieren, en zelfs om facturen of rekeningen te betalen. De app richt
zich tot alle Belgen - ze werkt immers op iOS- en Android-smartphones - en wordt ondersteund door 20 banken en ruim
290.000 contactpunten.
De Bancontact-kaart blĳft de houvast voor de elektronische betalingen, met meer dan 1,4 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. Mobiel betalen
verovert steeds meer terrein in ons land: eind 2018 telde men 34 miljoen mobiele betalingen, of +100% ten opzichte van 2017!
Cashloze betaaloplossingen permanent doen evolueren, ze meer en meer "onzichtbaar" maken, en dit in het kader van een sterke
Belgische verankering, doorslaggevend voor de bloei van onze eigen economie, dit is de grote uitdaging van het bedrĳf. Als lokale
speler biedt Bancontact Payconiq Company betrouwbare betaaloplossingen op maat, met betaalgegevens die
onder Europese controle blĳven. Want vandaag wensen meer en meer Belgen lokaal te consumeren en ook … te betalen!

Over Kadonation
Kadonation is een jonge en dynamische onderneming met Gentse roots, die de wereld van de cadeaubonnen en het samenleggen
voor een groepscadeau op haar kop zette. In een paar eenvoudige clicks start je een online groepscadeau of koop je een Kadonation
cadeaubon voor gelĳk welke gelegenheid. Samenleggen met vrienden, familie of collega’s is dankzĳ Kadonation kinderspel. Hun
Kadonation cadeaubon is levenslang geldig en inwisselbaar bĳ indrukwekkende partners zoals o.a. A.S. Adventure, Bol.com, Coolblue,
Decathlon, HEMA, IXXI, Smartphoto, Torfs, Veritas, Zalando, ZEB, abonnementen voor o.a. Bloomon, De Standaard, enz. en vele
goede doelen.
Voor meer info: www.kadonation.com

Press Office Bancontact Payconiq Company

Catherine Dhooghe,
Dialogic
Groenkraaglaan 5
1170 Brussel, België
T: +32 2 426 64 66
catherine@dialogic-agency.com

Press Office Kadonation

Fabrice Guillermin,
Founder Kadonation
Gordunakaai 61
9000 Gent, België
T: +32 9 396 32 00
fabrice@kadonation.com


