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mozzeno kiest Connective voor het digitaal ondertekenen van
kredietcontracten
Antwerpen – 28 februari 2017 - mozzeno integreert Connective´s eSignatures oplossing in haar nieuw digitaal
kredietverleningsplatform opdat consumenten kredietcontracten volledig digitaal en bovendien rechtsgeldig kunnen
ondertekenen.

mozzeno, een Belgische fintech start-up, lanceerde op 31 januari 2017 het eerste digitale platform
waarmee particuliere investeerders onrechtstreeks leningen van andere particuliere kredietnemers kunnen
financieren. Zonder enige tussenkomst van het bancaire systeem kunnen consumenten hun persoonlijk
project realiseren aan concurrerende intresten die rechtstreeks naar de kredietverlener gaan. Op die manier
wil mozzeno terug naar de basis van het traditionele bankwezen waar het spaargeld van de ene tegenpartij
diende ter financiering van projecten van de andere tegenpartij.
Het is voor mozzeno een absolute vereiste om de klant een unieke ervaring te bezorgen waarbij
gebruiksgemak centraal staat. Daarom bieden zij hun klanten de mogelijkheid om transacties volledig
digitaal te laten verlopen via het platform waaronder het proces om klant te worden (Client Onboarding),
de kredietaanvraag, het toekennen van leningen alsook het ondertekenen van de finale contracten. Om
zowel Client Onboarding als het ondertekenen vlot te laten verlopen doen zij beroep op Connective die
met hun eSignatures oplossing het ondertekenen via .beID, de Belgische elektronische identiteitskaart,
uiterst intuïtief en eenvoudig maakt.
Handtekeningen via .beID vallen onder de categorie gekwalificeerde digitale handtekeningen. Deze vorm
van handtekening is juridisch volledig gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening op papier en
biedt dus het hoogste beveiligingsniveau dat op dit moment wettelijk is vastgelegd. Dit is een ‘must’ als
het gaat om het afsluiten van kredietcontracten. Echter was ondertekening met het .beID tot voor kort
uiterst moeilijk en omslachtig. “Dit is niet langer zo met eSignatures”, zegt Eric Bohner, CEO van Connective.
“Enkele clicks in een uiterst vriendelijke omgeving volstaan om het contract rechtsgeldig af te sluiten. Ongeacht
de browser of het device dat wordt gebruikt.”
Bovendien vereist de eSignatures oplossing geen installatie van enige 3rd party software of middleware
door de consument. Wat Connective uniek maakt in de Belgische markt en waardoor mozzeno, omwille van
de gebruiksvriendelijkheid, verzekerd is van een hoge gebruikersacceptatie.
Frédéric Dujeux, medeoprichter van mozzeno:
“Het gebruiksgemak van ons platform is van uiterst belang. Daarom was het noodzakelijk een totale digitale
onboarding ervaring en de mogelijkheid om kredietcontracten digitaal te tekenen te kunnen aanbieden. Dit is
meteen ook de reden waarom we gekozen hebben samen te werken met Connective. Hun innovatieve oplossing
vergemakkelijkt aanzienlijk het ondertekenen van documenten via de elektronische weg, in het bijzonder met
.beID. Dankzij Connective is de klantervaring er bovendien opmerkelijk op vooruit gegaan sinds de eerste
generaties e-handtekening oplossingen in de markt.”

Omwille van het innovatieve ´Fintech´ DNA waarover zowel Connective als mozzeno beschikken was een
samenwerking een logische strategische zet. Het platform is na uitgebreid testen nu ook opengesteld voor
het grote publiek via mozzeno.com.

Over Connective
Connective NV (opgericht in 2014) is een softwarebedrijf dat Digital Transaction Management binnen de
financiële, verzekerings-en overheidssector mogelijk maakt. De fintech scale-up biedt oplossingen
intelligente contracten (smart contracts) op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze te genereren,
digitaal te ondertekenen en uit te wisselen. Zo beantwoordt het aan de toenemende vraag om document
gedreven processen te digitaliseren en documenten op een éénvoudige manier digitaal te ondertekenen
door verschillende stakeholders.
Referenties zoals Bank J. Van Breda & C°, ING Bank België, DELA Verzekeringen BNP Paribas Groep,
Keytrade Bank, Delta Lloyd Life, Crelan, Record Bank, Twikey en anderen werken vandaag al met de
oplossingen van Connective om hun digitale ambities te verwezenlijken. Het bedrijf heeft haar hoofdzetel
in Antwerpen, een vestiging in Den Haag (NL) en heeft 30 werknemers in dienst. Onlangs haalde
Connective 4.5 miljoen euro kapitaal op wat een uitbreiding in het buitenland moet versnellen. Meer
informatie op www.connective.eu
Over mozzeno
mozzeno is een Belgische fintech start-up dat in 2015 werd opgericht door Frédéric Dujeux en Xavier
Laoureux. Ze kwamen al eerder in de pers door het aantrekken van Tom Olinger, ex-CFO van Crelan, als
derde manager van het bedrijf. mozzeno is het eerste bedrijf in België dat een digitaal platform aanbiedt
waar particuliere investeerders onrechtstreeks leningen van andere particuliere kredietnemers kunnen
financieren. In de toekomst gaan zij zich focussen op een gelijkaardige oplossing voor de B2B markt.
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