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Gent se startup wil edo mi ci liërin gen
laten boo men
19 januari 2016 08:00

door Stijn Demeester

Vier op vijf Bel gen be taalt zijn fac tu ren via do mi ci liëring, on danks de pa pie ren romp 
slomp. Twikey wil dat elek tro nisch doen. Eén mil joen euro moet de startup in ter na ti o 
naal doen door bre ken.

Do mi ni que Adri an sens, stich ter en CEO van Twikey, ont vangt ons bijna ver ont schul di gend in een ano -
nie me co-wor kings pa ce in het Gent se. ‘Tot nu toe heb ben we nog niet echt een kan toor nodig gehad.
Ons plat form is van uit de ga ra ge ont wik keld’, zegt de on der ne mer die 15 jaar lang soft wa re
schreef voor Isa bel, het Bel gi sche ban cai re sys teem voor be drij ven. Samen met ven noot Koen Serry
stond hij mee aan de wieg van Isa bel en Zoomit, een on li ne ap pli ca tie waar mee je di gi taal fac tu ren kan
be he ren en be ta len.

Een paar jaar ge le den zagen de twee meer po ten ti eel in do mi ci liërin gen, waar bij je een be drijf het man -
daat geeft om pe ri o diek een ver schul dig de som van de re ke ning te halen. Die markt stond door de nieu -
we SE PA-re gels im mers voor een aard ver schui ving. ‘Tot drie keer toe klop ten we met ons plan
voor een elek tro nisch do mi ci liëring s plat form aan bij Isa bel, maar men zag er geen po 
ten ti eel in. Dus zijn we voor ons zelf be gon nen met de steun van de Bel gi sche ban ken.’

Negen keer goed ko per

Van daag ge beurt het af slui ten van zo’n do mi ci liëring scon tract nog steeds op pa pier, met alle ge vol gen
van dien. ‘De af han de ling kan vijf weken tot acht maan den duren, want een fout je bij de ver -
wer king is snel ge maakt. Vroe ger moest je zelfs met het aan vraag for mu lier nog langs de bank.’

Dat ver klaart waar om België een ach ter stand heeft tot bij voor beeld Ne der land. ‘In ons land zijn er een
klei ne 14.000 be drij ven bezig met do mi ci liërin gen, wat zo’n 31 mil joen in di vi du e le man da ten be te kent.
Maar in Ne der land heb ben we het al snel over 140 mil joen man da ten en in Duits land 600 mil joen. Met
550.000 be drij ven is het po ten ti eel in Eu ro pa gi gan tisch.’

In 2014 stond het plat form op punt en wer den de eer ste klan ten bin nen ge haald. Van daag telt de start-
up onder meer Weight Wat chers, Stan daard Boek han del, De Pers groep en een aan tal lea -
singmaat schap pij en en web shops tot zijn klan ten. In Ne der land haal de Twikey on langs My Or der bin -
nen als klant, de po pu lai re be taal app die een aan tal jaar ge le den werd op ge kocht door Ra bo bank.

Het toont het po ten ti eel van do mi ci liërin gen, een be taal op los sing die door veel hippe start-ups in het
fin tech-we reld je vol ko men ge ne geerd wordt. ‘De mees te on li ne of mo bie le be taal op los sin gen, zelfs
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Apple Pay, zijn ge bouwd op be taal- of kre diet kaart sys te men als Visa, of Maes tro. Nu moet je weten dat
die sys te men tot negen keer duur der kun nen zijn dan do mi ci liërin gen.’

Muis klik

Twikey laat be drij ven en con su men ten toe om een do mi ci liëring s man daat on li ne met een paar muis -
klik ken af te wik ke len. Het sys teem com mu ni ceert vlot met de be lang rijk ste boek houd- en CRM-pak ket -
ten en de sys te men van de groot ban ken. Nog een voor deel is dat het geld on mid del lijk op de re ke ning
van het be drijf be landt.  Twikey is enkel een tus sen per soon die de ad mi ni stra tie ve en tech ni sche af han -
de ling voor zich neemt. Ook de con su ment haalt er voor deel uit. Van zodra hij één man daat via
het sys teem heeft op ge start, kan hij in log gen op het plat form om al zijn man da ten te be he ren.

Om in ter na ti o naal door te bre ken haalt Twikey één mil joen euro op bij een aan tal Vlaam se bu si ness an -
gels en het AAA-fonds, een sa men wer king van PMV, ING België en BAN Vlaan de ren. Het verse geld zal
die nen om de groei in België en Ne der land aan te zwen ge len en de markt in Duits land, Frank rijk en
Zwit ser land aan te boren. In België moet de be drij ven markt voor de bijl: ‘We rich ten ons op so ci a le se 
cre ta ri a ten, lea singmaat schap pij en en ver strek kers van tank kaar ten. Ook daar is het nog al
pa pier wat de klok slaat.’
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