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Keyware expandeert door filiaal in Luxemburg  

en kantoor in Parijs 

 

Brussel, België – 8 april 2019 – Keyware Technologies (EURONEXT Brussel: KEYW) 

heeft onder de naam Keyware SARL een volle dochter opgericht in Luxemburg. 

Daarnaast heeft de Groep een kantoor geopend in Parijs. Deze internationale expansie 

is een antwoord op de groeiende vraag naar bewezen en kwaliteitsvolle 

betaaloplossingen in deze regio’s. 

 

Keyware SARL, gevestigd in Luxemburg stad, zal vanaf het tweede kwartaal 2019 een breed gamma 

aan betaaloplossingen aanbieden : verhuur en verkoop van betaalterminals (met inbegrip van 

contactloos betalen), abonnementen voor het verwerken van debet- en kredietkaarttransacties, 

Keyware’s SPLIT-applicatie voor het aanbieden van uitgestelde betalingen en ook de eigen S-Token 

toepassingen voor het anonimiseren van (transactie-) gegevens. Daarnaast zal Keyware SARL ook 

lokale commerciële ondersteuning bieden voor de bestel- en betaalapp van zusterbedrijf EasyOrder. 

 

Het lanceren van de activiteit in Luxemburg wordt, naast de directe commerciële opportuniteiten  in 

de regio, mede verantwoord door de nabijheid t.o.v. de Belgische hoofdzetel en de strategische 

ligging. Het Groot Hertogdom ligt immers ingesloten tussen de regio’s Zuidoost België, Noordoost 

Frankrijk en het westen van Duitsland zodat de activiteiten met betrekking tot zowel Keywares 

traditionele als fintech oplossingen ook op deze regio’s kunnen worden toegespitst en aangestuurd.  

 

In Frankrijk zorgen de aanwezigheid en interesse van zowel grote klanten als belangrijke prospecten 

in en rond Parijs voor een overbezetting van de lokale commerciële teams buiten Parijs. Met de 

opening van een kantoor in de Franse hoofdstad kan nu sneller ingespeeld worden op de diverse 

commerciële opportuniteiten, zowel bij partners als eindklanten. De ligging van het kantoor in de 

onmiddellijke nabijheid van het station Gare de Lyon zorgt voor een uitstekende verbinding met het 

openbaar vervoer van en naar Brussel en Lyon. Op ecologisch vlak bespaart Keyware hiermee een 

belangrijk aantal autokilometers. 

 

CEO Stéphane Vandervelde : “De oprichting van een dochtervennootschap in Luxemburg en opening 

van een kantoor in Parijs zijn logische stappen ter ondersteuning van onze internationale groei. De 

onmiddellijke nabijheid van klanten, partners en prospecten zal zorgen voor een directere feedback 

en snellere beslissingsprocessen.” 

 

 

  



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE    
 

2 
 

Over Keyware 

 

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor 

elektronisch betalen en transactiebeheer, alsmede softwareontwikkelaar van 

betaaloplossingen. Keyware Technologies is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is 

beschikbaar op www.keyware.com   

 

Voor bijkomende informatie, contacteer :     

  

Mr. Stéphane Vandervelde 

President & CEO 

Keyware Technologies  

Tel: +32 (0)2 346.25.23 

ir@keyware.com 

www.keyware.com  
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