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Fintech

DEEL N EM IN GEN & IN I T I AT I E V EN

Een kort overzicht van initia-

stelt om specifieke financiele

en diensten bij veel banken en

Suburbia combineert die infor-

verwerkt ingescande bonnetjes

tieven en deelnemingen van

oplossingen te leveren voor

financiële dienstverleners. Zo

matie op een slimme manier en

automatisch. Tellow biedt een

Nederlandse banken in de

hun unieke behoeftes.

wordt werken met meerdere

maakt daarmee ‘alternatieve

overzicht van actueel saldo,

fintech-sector.

Ockto Data aggregatie Helpt

banken efficiënter en makkelij-

data’.

verwachte btw en openstaande

consumenten en bedrijven in

ker gemaakt.

Thanksys Transactieplatform

bedragen.

ABN AMRO

het veilig ontvangen en delen

FinCompare Financieringsplat-

biedt banken, grootwinkel-

Komgo (ook ABN AMRO) Op

initiatieven

van persoonlijke data.

form voor het mkb. FinCompa-

bedrijven, verwerkers en

blockchain gebaseerd han-

Moneyou Online bank die de

Cross Lend Europese schuld

re biedt toegang tot up-to-date

exploitanten een white-label

delsplatform dat de handel in

mogelijkheid biedt verschillen-

marktplaats Schuld markt-

financieringsproducten en

oplossing die betalingen

grondstoffen en het bijbeho-

de financiële producten online

plaats waar schuldverleners

ondersteunt bedrijven bij de

combineert met aangepaste

rende financieringsproces wil

af te sluiten.

worden gekoppeld aan inves-

aanvraag van een bedrijfsfi-

loyaliteitsprogramma’s.

digitaliseren.

New10 Online kredietverstrek-

teerders.

nanciering.

TradeIX Netwerk voor wereld-

GoCredible GoCredible Smart

Fintonic Mobiele persoonlijke

wijde handelsfinanciering voor

Contracts Betaalservice is een

ker voor het mkb.
Franx Digitaal platform voor

financieringsapplicatie die is

banken, vermogensbeheerders,

conditionele betaaloplossing

valutatransacties en internatio-

ING

ontworpen om geld te organi-

B2B-netwerken en value-added

speciaal ontwikkeld voor online

naal betalingsverkeer.

deelnemingen

seren en geld te besparen. De

servive providers.

platforms, marktplaatsen en

Yolt Met de app Yolt kunnen

applicatie biedt de gebruiker

Twisto Betaalapp met een

webshops.

deelnemingen

gebruikers hun geldzaken met

alle informatie over zijn ban-

kaart waarmee gemakkelijk

We.trade Platform we.trade

Tink Open banking APIs

verschillende banken voor ver-

ken, kaarten en verzekeringen

betaald kan worden.

vereenvoudigt internationale

Stelt banken in staat om de vol-

schillende financiële diensten

in één enkel platform.

WeLab Online leenplatform

handelstransacties.

gende generatie bankdiensten

op één plek beheren.

Funding Options Funding

voor zowel particuliere als

JoinData Biedt via een (data)

te ontwikkelen zoals account

Axyon.ai Biedt door superieure

Options ondersteunt bedrijven

zakelijke klanten.

platform agrariërs, dataleve-

aggregatie en persoonlijk

technologie op maat gemaakte

bij het vinden van de juiste

financieel management.

oplossingen voor kapitaal-

bedrijfsfinanciering.

Cloud Lending Solutions

markten en vermogensbeheer.

Kabbage Verstrekt financie-

RABOBANK

infrastructuur voor financiële

Lening software Levert een

Axyon.ai brengt expertise

ring rechtstreeks aan kleine

deelnemingen

en technische data van agrari-

cloud-based lening software

samen met domeinkennis van

ondernemingen en consumen-

PEAKS App waarmee gebrui-

sche ondernemingen.

voor financiële instellingen

de financiële sector.

ten door een geautomatiseerd

kers heel gemakkelijk geld

Facturis Online platform,

gebouwd op het Salesforce

Clark Biedt een verzekerings-

lenend platform.

opzij kunt zetten en beleggen.

draagt bij aan het optimalise-

platform.

overzicht waarin alle verze-

Payconiq Betaalapp voor de

Gebruikers beleggen expliciet

ren van de financiële situatie

BehavioSec Cybersecurity

keringen in één oogopslag te

smartphone, rechtstreeks

niet in onder andere tabaks-

van groot-, midden- en klein-

Levert enterprise-grade Be-

zien zijn. Zo kunnen contracten

gekoppeld met de bank. De app

industrie, wapenhandel en

bedrijf in Nederland.

havioural Biometrics as a Service

gemakkelijk, papierloos en

biedt een gemakkelijke manier

kernenergie. Zo investeert de

OnTheGo (voorheen MyOrder)

(BBaaS) om online fraude

veilig worden beheerd.

om in winkels, webshops en

gebruiker niet alleen in zichzelf,

Met de app OnTheGo kunnen

tegen te gaan.

Cobase Multibank platform

aan vrienden te betalen.

maar ook in een betere wereld.

gebruikers hun brandstof en

SolarisBank Bank as a platform

geeft via één punt online toe-

Suburbia Satellieten, sensoren

Tellow Boekhoudtool voor

parkeersessies gemakkelijk en

Levert een platform dat digi-

gang tot alle bankrekeningen

en andere bronnen: ze leveren

zzp’ers. Tellow laat weten wan-

veilig vanuit de auto betalen.

tale ondernemingen in staat

en andere financiële producten

allemaal een berg aan data op.

neer facturen betaald zijn en

ranciers en applicatiebouwers
toegang tot een betrouwbare

