
Betaaloplossingen
speciaal voor sportclubs!

http://www.twelve.eu


Direct inzicht 
Vanaf overal realtime 

inzicht in de totale omzet,
 derving en voorraad.

Stijging winstmarge
Margeverbetering van 
5-10% eenvoudig haalbaar.

Wat bieden wij
onze clubs?

Cash
Eenvoudig en veilig 
afrekenen met cash blijft 
mogelijk.

Pin
Snel en eenvoudig 
afrekenen ook tijdens 
piekmomenten.

Gebruiksgemak
Categorieën, hoofd- en 

subproducten zorgen 
voor optimaal gemak.

Snelle transacties
Snel en gemakkelijk 
afrekenen. Minder wachttijd 
voor jouw leden.

Offline modus 
Werkt ook zonder internet. 

Cash, pin of betaalkaart?
Kies zelf welke betaalmethoden

er geaccepteerd worden.



“Met het systeem van Twelve hebben we beter zicht op onze 
kantine-opbrengsten en onze marges. Ik ben ervan overtuigd 
dat we in de nabije toekomst onze inkoop daar beter op af 
kunnen stemmen en kunnen moderniseren om zo onze 
marges nog verder te kunnen verbeteren en bewaken.”

Penningmeester SV Odijk
Jeroen van den Berg

“Met de introductie van het kassasysteem hebben we veel 
gewonnen aan inzicht, tijd en duidelijkheid in onze financiële 
situatie. De samenwerking met Twelve is optimaal en ze doen 
wat er is beloofd. Snelle, professionele antwoorden en service 
zorgen ervoor dat wij ons kunnen blijven focussen op waar wij 
mee bezig moeten zijn; het runnen van een voetbalvereniging.” 

Penningmeester VV Meeuwenplaat
Ruud Meijer

Wat zeggen onze 
klanten over ons?

Clubcards/KNLTB- pas
Betaal op je eigen club met 
gepersonaliseerde clubcards.

Mobiel
Betaal eenvoudig via je 
eigen app voor teams en 
vrijwilligers.



Wie zijn wij?

Over het bedrijf
Wij ondersteunen ondernemers, organisatoren en bestuurders met het implementeren 
van het betaalgemak voor hun bezoekers. Wij doen dit op plekken waar mensen 
samenkomen. Of het nu de kantine van de plaatselijke voetbalclub is, een restaurant 
in het stadscentrum, de Amsterdam ArenA, Best Kept Secret Festival of het Holland 
Heineken House in Zuid-Korea; wij zijn er te vinden. Een praktische betaaloplossing die 
bij jou past! 

- Opgericht in 2007 als Le Credit Sportif 
- Gevestigd in Utrecht, Stadion Galgenwaard
- 60+ medewerkers
- 2500+ vaste locaties in Nederland en België
- 200+ evenementen
- 13+ stadions

Twelve is er voor iedereen
De slimme betaaloplossing van Twelve is erg gebruiksvriendelijk en maakt het eenvoudig 
om snel transacties te verwerken. Door de simpele indeling en het weglaten van 
overbodige functies kan iedere vrijwilliger, oproepkracht of barmedewerker er moeiteloos 
mee werken. De twaalfde man voor jouw sportkantine, dat zijn wij. Count on us!

www.twelve.eu

sport@twelve.eu

+31 30 276 77 70

Herculesplein 313

3584 AA Utrecht


