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meer kan onderscheiden. Dus, ja, MultiCards 
voldoet aan de nieuwste standaard van de 
grote creditcardmaatschappijen en is volledig 
PCI-compliant. Ook voldoen de diensten 
natuurlijk aan de laatste wet- en regelgeving 
voor betaaldiensten. “Zeker sinds de crisis in 
2008 is die flink aangescherpt.” Klanten krijgt 
MultiCards vooral via mond-op-mondreclame 
en Google. Merchants die eenmaal klant zijn 
blijven dat vaak, leert de ervaring. Hendriks 
heeft daar wel een verklaring voor. “Onze 
werkwijze en prompte betaling vallen in de 
smaak. Ook heeft iedere klant een vast aan-
spreekpunt in ons team. Dat werkt voor  
beide kanten prettig.” 

Eigentijdse pionier  
in betaaldiensten
MULTICARDS BIEDT AL MEER DAN TWINTIG JAAR 
BETAALDIENSTEN OP INTERNET AAN, VOLGT  
NOG STEEDS ALLE ONTWIKKELINGEN OP DE  
VOET EN LOOPT OOK NOG ALTIJD VOOROP 
IN DIENSTVERLENING AAN DE KLANTEN.  
“ALS KLANTEN EEN SPECIALE WENS HEBBEN, 
VERVULLEN WE DIE.”

“W
ij kunnen met recht 
zeggen dat we met 
betalen via internet  
de langste ervaring  

hebben”, zegt oprichter en directeur Nick 
Hendriks van MultiCards. De geschiedenis 
gaat terug tot 1996, enkele jaren voor de grote 
doorbraak van internet. “We opereerden van-
uit Europa, maar in die tijd was internet nog 
helemaal geconcentreerd in de Verenigde  
Staten. Onze klanten waren dan ook bijna  
allemaal Amerikaans. Het accepteren van de 
betalingen verliep indertijd nog via typistes die 
in vijf seconden een kaartnummer van zestien 
cijfers en verloopdatum konden intoetsen. Dat 
leverde lijsten op met transacties die moesten 
worden geaccepteerd. Via een modem ver-
stuurden we die naar onze bankpartner in de 
Verenigde Staten. De volgende ochtend kregen 
we door welke transacties waren geaccepteerd 
en dat gaven we dan door aan de merchants, die 
vervolgens konden leveren. Dat liep allemaal 
heel soepel.” 

‘We hebben ruim  
20 jaar ervaring  
en zijn trots op  
onze doorontwik-
kelde, bewezen  
infrastructuur’

 THEMA'S 
KLANTGERICHTE BETAALDIENSTEN  

UP-TO-DATE INFRASTRUCTUUR  

PIONIER 

REALTIME BETALINGEN 
Vanaf ongeveer 1998 kon MultiCards vervol-
gens als een van de eerste ter wereld betalin-
gen in realtime verwerken, vervolgt Hendriks. 
De afgelopen twintig jaar heeft hij met zijn 
team hard gewerkt om die technische voor-
sprong te behouden. Met succes. “We lopen 
nog steeds voorop met onze infrastructuur.” 
Technisch is tegenwoordig veel meer mogelijk 
dan in de pionierstijd. “We volgen alle bran-
chespecifieke ontwikkelingen op de voet en 
voegen die toe aan onze diensten als onze 
klanten daar behoefte aan hebben. We volgen 
de wens van de klant. Je kunt dan denken aan 
telefoonverificatie bij de levering van digitale 
middelen of het versturen van betaallinks  
via e-mail. Als het nodig is, ontwikkelen we 
zelf een oplossing om speciale wensen te  
vervullen.” 
 
MOND-OP-MONDRECLAME 
Veiligheid van de transacties spreekt voor zich, 
aldus Hendriks. Dat is zo vanzelfsprekend, dat 
een betaaldienstverlener zich daarmee niet 
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