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Twikey – Connective partnership maakt digitaal ondertekenen mandaten eenvoudiger  

Antwerpen – 08 november 2016 - Twikey, op dit ogenblik de enige Mandate Service Provider in de 

Benelux, sluit een partnerovereenkomst af met Connective voor het gebruik van hun software voor 

digitale handtekeningen. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het doel het ondertekenen van 

contracten en SEPA mandaten via de eID kaart gebruiksvriendelijker te maken.  

Sinds de nieuwe Sepa-regels in 2014 moeten domiciliëringsmandaten gecreëerd, beheerd en gearchiveerd 

worden door de leverancier. Bij de invorderingen is men bovendien verplicht de gegevens van het mandaat te 

versturen naar zijn bank. Twikey is momenteel de enige partij in de Benelux met connectie naar alle grootbanken 

die een specifieke oplossing aanbiedt om dergelijke betaalstromen te beheren. Het softwareplatform laat 

bedrijven en consumenten toe om een domiciliëringsmandaat online met een paar muisklikken af te handelen en 

dit binnen een netwerk van 3700 Europese banken. 

Tijdens het proces gebeuren bovendien verschillende bijkomende validaties. Zonder dit luik is een getekend 

mandaat enkel maar een vervanging van het eenvoudig papier zonder extra toegevoegde waarde. 

Om de conversie voor hun klanten te verhogen is het essentieel dat het digitaal tekenen van Sepa domiciliëringen 

of andere documenten op een flexibele en eenvoudige manier verloopt. Daarom is Twikey op zoek gegaan naar 

de beste methodes om mandaten te tekenen. Connective, die bekend staat als aanbieder van een zeer 

gebruiksvriendelijke software voor het tekenen via eID is hiervoor de ideale partij.  

Volgens Dominique Adriansens, CEO van Twikey laat de samenwerking met Connective toe om de 

ondertekenaar een unieke user experience te bieden door het tekenen met de eID kaart te vergemakkelijken. En 

wordt het voor Twikey eenvoudiger om toekomstige innovaties binnen de markt van digitale handtekeningen op te 

volgen. De combinatie van partnerships met banken en geavanceerde tekenmogelijkheden bezorgt hun klanten 

gemakkelijk een 99% tot 100% conversieratio. Traditionele eID signing zit op 4% zonder extra verificaties. 

 

“We hebben verschillende oplossingen in de markt bekeken en Connective staat op het vlak van innovatie, 

eenvoud en technische mogelijkheden ver boven andere alternatieven. Op termijn zal er internationaal ook 

behoorlijk wat gebeuren en dan werken we graag samen met een partner die deze evoluties telkens een stap 

voor blijft.”, aldus Adriansens. 

Eric Bohner, CEO van Connective NV dat in 2014 werd opgericht, is enthousiast over de samenwerking. “Sinds 
de introductie van het Sepa Direct Debit schema, is het voor de Belgische consument veel lastiger geworden om 

een domiciliëring op te zetten. Twikey verleent een efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing. De voordelen van 

Twikey voor zowel leverancier als voor klant komen versterkt tot uiting wanneer bv. de klant verhuist of simpelweg 

van bankrekening verandert. Connective, zelf een FinTech enabler, is fier om met zo’n innovatief bedrijf van 
Belgische bodem samen te werken. Er wordt veel over fintech platforms gepraat, hier voegen twee innoverende 

bedrijven de daad bij het woord.” 

Over Twikey  

Twikey, opgericht in 2013, heeft een eenvoudige en veilige oplossing om gemakkelijk terugkerende betalingen (abonnementen 

of een continue dienstverlening) of uitgestelde betalingen toe te laten via webshops, face-2-face contacten, via mail, of op tablet 

en dit via rekeningen bij meer dan 3700 Europese banken. Hiervoor werkt Twikey samen met alle belangrijkste grootbanken in 

Europa (zoals Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING, ABN Amro, Rabobank, Deutsche Bank, Bank Van Breda en Crelan), ERP 

en CRM softwareleveranciers.  

Meer informatie op www.twikey.com 

http://www.twikey.com/


Over Connective  

Connective NV (opgericht in 2014) is in korte tijd een referentie geworden binnen de financiële, verzekerings-en overheidssector 

op het gebied van Digital Transaction Management. De fintech scale-up biedt oplossingen om flexibel en veilig zogenaamde 

“smart contracts” 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.  
Referenties zoals Bank J. Van Breda & C°, ING Bank België, DELA Verzekeringen in Nederland, BNPP Groep, Keytrade Bank, 

Delta Lloyd Life, Crelan, Record Bank en anderen geloven vandaag al in de oplossing van Connective. 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  
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