
2013
Oprichting van Airspace 

Indoor Skydiving, 

de allereerste vrije val 

simulator in België

2014
1ste online transactie

2020
Nieuw project 
‘parachutetraining’ op de 
luchthaven van 
Cerfontaine

3 essentiële
vereisten 
voor Airspace

Een all-in
en eenvoudige
betaaloplossing
Met gereconcilieerde 
rapporten en uitbetalingen 
voor meerdere 
betaalmethoden.
Efficiënt werken met één 
enkele rapportageflow.

Expert
support team
Betaalexperts geven 
advies over de ideale 
betaaloplossing om de 
klanten de beste ervaring 
aan te bieden.

Veilig en zeker
Gegarandeerde veiligheid 
dankzij een flexibele 
oplossing voor alle soorten 
beveiligingsproblemen. 
Met inzichten in 
fraudegegevens voor 
betere en slimmere 
beslissingen en bedrog 
uit te sluiten.

Op zoek naar een betaalpartner om de 
klanten een naadloze afrekenervaring 
te bieden

Vrije val simulators veroverden al jaren 

geleden de Verenigde Staten, maar in Europa 

zijn er maar enkele. Dat heeft Jonas van 

Wesel en Eddy Vande Vonder ertoe aangezet 

om Airspace Indoor Skydiving op te richten 

en de grootste vrije val simulator in Europa 

te bouwen. Deze succesvolle uitdaging 

maakte van Airspace een wereldwijde 

referentie voor zowel beginners als Proflyers. 

Met een hoogte van 17 meter is het ook 

de hoogste windtunnel in Europa.

Om te blijven groeien, moest Airspace de 

juiste betaalmethoden aanbieden, mocht 

het geen enkele verkoop missen en wou 

het de transactiekosten laag houden. 

Het had een betrouwbare, efficiënte 

betaalpartner nodig.
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Indoor skydiving is een leuke en 

minder dure (en minder gevaarlijke) 

manier om de opwinding van de 

vrije val te ontdekken.

Over Airspace

Airspace Indoor Skydiving, 

dat in 2014 werd geopend, 

is een referentie voor de 

liefhebbers van vrije val in 

België en elders in de wereld, 

met personeel uit heel België 

en Europa dat een optimale 

service verzekert – in de lucht 

en op de grond!

airspaceindoorskydive.be

Snelle uitbetaling 
Met snelle en transparante overzichten zodat u niet 

hoeft te wachten en weet waar u aan toe bent.

Pret voor hoogvliegers!

Ontdek meer
casestudy’s op:  
www.ingenico.be

Voordelen van de oplossing

Een stabiel en betrouwbaar platform
Het platform garandeert een vliegensvlugge 

verwerking, met een gemiddelde laadtijd van 

minder dan drie seconden voor een transactie.
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Gemakkelijk transactiebeheer 
Een terugbetaling uitvoeren is heel eenvoudig.

Het platform van Ingenico past zich aan de 

behoeften van zijn gebruikers aan.

2

3

Ik had hulp nodig en kreeg goede 

raad. Als je de support belt, krijg 

je altijd iemand aan de lijn.

Hun experts namen de tijd om 

op mijn vragen te antwoorden,  

ik ben over heel de lijn tevreden 

over de service.”

Eddy Vande Vonder, 

CEO Airspace Indoor Skydiving

http://airspaceindoorskydive.be
https://twitter.com/ingenico_epymts?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/ingenico-epayments
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