
       Trek nieuwe  
klanten aan met 
Ticket Sport & Culture!



Meer omzet met  
Ticket Sport & Culture

Waarom Ticket Sport & Culture 
aanvaarden?   

 Verhoging van je omzet

 Werving van nieuwe klanten

 Klantenbinding met je bestaande klanten

 Gratis extra zichtbaarheid

 Ook geldig voor online betalingen

 Mogelijkheid tot het aanbieden van gepersonaliseerde 
promoties via het voordelenplatform Ekivita Edenred

Een groot 
netwerk:

bioscopen, musea,  
tentoonstellingen,  

pretparken, sportzalen, 
vakantiekampen 

theaters...

Tot €100 
aan Ticket Sport & Culture  
per persoon en per jaar

Tienduizenden  
gebruikers

met extra koopkracht

Ondersteuning  
voor jouw bedrijfssector

Opgeladen 
op de 

Edenred 
-kaart

Bruikbaar in de winkel  
en online



Jouw handelaarsruimte op 
MyEdenred.be

De Edenred-kaart, 
een must! 

 100% veilig

 Mobile payment en contactloos

 Geen risico: geen transactie, geen kosten

 Makkelijk: activatie op afstand en zonder technische  
stappen wanneer je Mastercard reeds aanvaardt

 Snel: terugbetaling binnen twee bankwerkdagen 

 Online zichtbaarheid en steeds meer bezoekers

 Eerste kaart gemaakt van gerecycleerd pvc in België

Hoe het netwerk vervoegen?

 Je ontvangt je gratis zichtbaarheidskit
 Je zaak is terug te vinden op onze website

 Je transacties opvolgen

 Je terugbetalingen raadplegen

 Je facturen herzien

 Je gegevens beheren 

 Alle nuttige info vinden

Vervolledig  
je contract om  

Ticket Sport & Culture  
te aanvaarden

Je bent klaar 
om de Edenred-kaart 

te aanvaarden

Je verhoogt makkelijk  
je omzetcijfer



 Marktleider in cheques in België

 Een service van topkwaliteit

 Tienduizenden tevreden partner-handelaars 

 De enige uitgever die de Mastercard-technologie gebruikt  
om de aanvaarding van onze oplossingen overal  
in België te vergemakkelijken 

In een notendop, de Edenred-kaart schenkt talrijke  
voordelen en een all-in dienstverlening 

NEEM CONTACT MET ONS OP
affiliatenetwork-be@edenred.com

veilig

klantenhandig 

eenvoudig

omzetcijfer

Activation du paiement
avec les Ticket Restaurant 

sur votre terminal

De betaling met de  
Edenred-kaart geactiveerd 

op je terminal

Online zichtbaarheid 
op onze website

Zichtbaarheidskit 
voor je winkel

Supportteam  
bereikbaar
van 8 tot 18 u.

Interactieve 
helpdesk 

24 uur per dag 

Intuïtief extranet
om je transacties 

en terugbetalingen te raadplegen

 Eenvoudige en zekere opvolging  
dankzij je handelaarszone  

MyEdenred.be

Edenred,  
een betrouwbare en 
innovatieve partner!  


