Billhop en ICS gaan samenwerkingsverband aan om het werkkapitaal voor het
MKB in heel Nederland te verbeteren
•

Dit samenwerkingsverband zorgt ervoor dat commerciële houders van een ICS-card
in Nederland tegen voorkeurstarief gebruik kunnen maken van de service van
Billhop.

•

Billhop biedt het MKB en ondernemingen de mogelijkheid om facturen te betalen van
leveranciers die gewoonlijk geen creditcardbetalingen accepteren, om zo de
bedrijven te helpen minder extra kosten te maken en liquiditeitstekorten op te heffen.

Billhop (www.billhop.com), het Zweedse betalingsplatform dat bedrijven de mogelijkheid
biedt om facturen per creditcard te betalen ongeacht of de ontvanger creditcards accepteert,
heeft vandaag een nieuw samenwerkingsverband bekendgemaakt met International Card
Services (ICS), de grootste aanbieder van creditcards in Nederland, om Nederlandse
bedrijven te helpen hun cashflow te verbeteren en liquiditeitstekorten op te heffen.
Als onderdeel van de overeenkomst krijgen commerciële houders van een ICS-card tegen
een voorkeurstarief toegang tot de service van Billhop en kunnen zo hun leveranciers met
elke creditcard betalen, ongeacht of de leverancier betalingen via creditcard accepteert. Via
Billhop kunnen bedrijven hun leveranciers onmiddellijk betalen, zonder dat de
eindbegunstigde creditcards moet accepteren, en tegelijkertijd profiteren van de rentevrije
betalingstermijn die de uitgevers van creditcards bieden. Zo kunnen bedrijven hun
betalingstermijn verlengen, hun liquiditeitsbuffer aanzienlijk versterken en een efficiëntere
distributie van hun cashflow realiseren.
Billhop heeft momenteel meer dan 50.000 MKB-bedrijven, zelfstandige handelaren en grote
ondernemingen in heel Europa tot klant en heeft zijn aandeel uitgebreid op belangrijke
markten als het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Italië en Nederland. Midden in de pandemie,
nu de overheidshulp geleidelijk wordt afgebouwd en het MKB zijn liquiditeitsmarges ziet
afnemen, ziet Billhop een spectaculaire stijging van de vraag naar zijn service.
In het afgelopen jaar maakte een toenemend aantal bedrijven gebruik van Billhop om te
kunnen profiteren van de grotere flexibiliteit in werkkapitaal die hun creditcards bieden, een

alternatieve manier te vinden om hun groei te financieren en om de volatiliteit van hun
liquide middelen af te zwakken. Het totaal van de transacties die via Billhop in alle
klantsegmenten zijn verwerkt, overschreed 270 miljoen euro in 2020.
Tashi Gauffin, Chief Commercial Officer bij Billhop: “We zijn bijzonder blij dat we samen
gaan werken met de grootste creditcardverstrekker van Nederland. ICS heeft een eersteklas
organisatie en productportfolio en we zijn de klanten van ICS graag van dienst met onze
tools voor werkkapitaalbeheer.”
Glenn MacDonald, Chief Commercial Officer bij ICS: “Bedrijven kiezen steeds vaker voor
creditcards als betaalmethode, voornamelijk vanwege het gemak en de eenvoud die deze
methode biedt. Maar de lage acceptatiegraad binnen de B2B-omgeving is lange tijd het
grootste obstakel geweest voor toenemend gebruik van commerciële creditcards. We zijn
erg blij dat onze creditcardhouders nu hun creditcards kunnen gebruiken om alle typen
facturen van leveranciers te voldoen, en we hun tegelijkertijd een bijzonder praktische tool
voor cashflowbeheer kunnen bieden.”
Over Billhop
Billhop biedt bedrijven de mogelijkheid om hun werkkapitaal efficiënter te beheren door
klanten hun facturen te laten betalen met bestaande creditcards en bankkaarten. Billhop is
een Zweeds betaalinstituut, erkend door de Zweedse financiële toezichthouder
(Finansinspektionen), met het hoofdkantoor in Stockholm. Billhop is bevoegd om
grensoverschrijdende betalingsdiensten aan te bieden in het kader van de Richtlijn
Betalingsdiensten.
Meer informatie vindt u op: https://www.billhop.com/nl-NL/
Over ICS
ICS staat voor veilig betalen. De betalingsorganisatie geeft al meer dan 30 jaar Mastercarden Visa-creditcards uit in Nederland. Met ongeveer 3 miljoen uitgegeven creditcards is ICS
marktleider in Nederland. ICS is zowel consumenten als klanten op de zakelijke markt van
dienst.
ICS is sinds 2010 een volledige dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. en heeft
kantoren in Nederland en Duitsland. De betalingsorganisatie geeft haar eigen creditcards uit
en creditcards in samenwerking met partners, zoals retailers, banken en belangengroepen.
Zo geeft ICS bijvoorbeeld de ABN AMRO Creditcard, de ANWB Creditcard en de Bijenkorf
Card uit.

