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Payconiq, het betalingssysteem 

van de toekomst 

 

Heb je in je afdeling nog een poeflijst die maar niet raakt terugbetaald? Heb je soms klanten op je 

evenement zonder cashgeld? Wil je inschrijvingsgelden voor een activiteit online ontvangen? Dan 

stellen we je graag Payconiq voor. Dit is een app waarmee mensen kunnen betalen via hun 

smartphone. 

Wat is Payconiq?  
Payconiq is een app waarmee mensen mobiel 

kunnen betalen in een winkel of aan hun vrienden. 

Dankzij de koppeling tussen hun bankrekening en 

de app kunnen ze betalingen in een handomdraai 

uitvoeren. Via een handelaarsplatform kan jij van 

je afdeling een ‘winkel’ maken waarop je leden of 

buitenstaanders snel betalingen aan je afdelingen 

kunnen uitvoeren.  

Hoe start ik met Payconiq als afdeling?  
Via de website van Payconiq (www.payconiq.be) kan je alle informatie terugvinden.  

 

Enkele weetjes: 

- Een contract afsluiten doe je via info@payconiq.be. Iemand van Payconiq zal dan met jou 

contact opnemen om een contract op te stellen en je afdeling zichtbaar te maken in de app. 

- Een contract is voor onbepaalde duur. Je kan het contract opzeggen met een opzegtermijn 

van één maand.  

- Elke maand krijg je een overzicht/factuur met alle transacties van de maand. Per transactie 

betaal je €0,06. Wanneer je geen transacties hebt, betaal je niets, maar blijft je account wel 

bestaan. Je beslist dus zelf wanneer je Payconiq gebruikt. Dit lijkt in eerste instantie duur, 

maar zie de voordelen ervan in: 

o Om kleingeld op je rekening te zetten, dien je bij de bank te betalen;  

o Je hoeft niet met cashgeld rond te lopen;  

o Alles wordt netjes op je bankrekening gestort en je krijgt een overzicht in een portaal;  

o Je hoeft geen bancontactapparaat meer te bestellen; 

o De klant dient voor zijn betaling niets extra te betalen; 

o … 

- Als je afdeling geregistreerd is, krijg je een handelaarsportaal waar je alle transacties kan 

opvolgen. Wanneer een klant betaalt, ontvang jij als afdeling een bevestiging in het portaal. 

Pas dus op met printscreens van betalingen.  

- Wanneer je je afdeling registreert, zal je het nodige promotiemateriaal krijgen. Dat is gratis.  

- Als handelaar kan je gevonden worden op basis van je locatie of adres. Wanneer je 

evenement dus op een andere plaats doorgaat, moet je ervoor zorgen dat je snel en 

gemakkelijk kan gevonden worden via je naam. 

 

Voor meer informatie over het starten van een handelaarsplatform, kan je terecht op 

https://www.payconiq.be/nl/contact-en-ondersteuning-zakelijk/. Wanneer je aangesloten bent bij KBC, 

Belfius of ING, dan kan je ook in je bankkantoor even je oor te luisteren leggen.  

http://www.payconiq.be/
mailto:info@payconiq.be
https://www.payconiq.be/nl/contact-en-ondersteuning-zakelijk/
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Hoe werkt Payconiq als afdeling?  

Het handelaarsportaal 
Op dit portaal kan je de inkomende transacties bekijken. Daarvoor heb je een tablet, een smartphone 

of een computer met internetverbinding nodig.  

1) Surf naar https://portal.payconiq.com/login en log in met de gegevens die je kreeg.   

2) In het tabblad ‘Transacties’ kan je alle transacties raadplegen voor een bepaalde dag of voor de 

volledige periode.  

 

 
 

Aan de rechterzijde van het handelaarsportaal vind je onderstaande knoppen.  

1) Het portaal weergeven op het volledige scherm.  

2) De openingsuren (dit hoef je niet te gebruiken).  

3) De knop ‘Export’: hiermee kan je de transacties exporteren naar CVS of naar PDF.  

4) De knop ‘Vernieuwen’: hiermee kan je de pagina vernieuwen.  

 
  

https://portal.payconiq.com/login
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Hoe werkt Payconiq voor een klant/een lid?  
NOOT: Vermeld zeker in je reclame voor het evenement dat deelnemers kunnen betalen met 

Payconiq. Ze moeten immers de app op voorhand installeren (drie dagen bij sommige banken) 

om betalingen te kunnen uitvoeren.  

 

De klant zoekt je afdeling op via je afdelingsnaam 
1) De klant opent de app en drukt op het groen plusje en daarna op de knop ‘Winkels’. 

             
 

2) De klant zoekt jouw afdeling en klikt die aan.   
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De klant scant een QR-code 
1) De klant opent de app en scant de QR-code die je van Payconiq hebt gekregen.   

 
 

 

 

Verder verloop van de betaling 
1) De klant komt op het betalingsscherm terecht. Hij geeft het bedrag in voor de betaling. Hij kan hier 

ook een bericht aan toevoegen. Dat kan je gebruiken als mededeling bij de betaling. Daarna drukt 

de klant op ‘Betalen’.  
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2) De klant drukt zijn pincode in of scant zijn vingerafdruk en de betaling is klaar. Jij kan de betaling 

terugvinden in het handelaarsportaal. 

 

 
 

Meer info? 
Website van Payconiq: www.payconiq.be 

Je plaatselijk bankkantoor 

Kas@klj.be  

http://www.payconiq.be/
mailto:Kas@klj.be

