
3 cruciale
vereisten 
Voor de 
Westvleteren 
abdij

Eenvoudig
Een intuïtieve interface 

garandeert een naadloze 

betaalervaring voor 

de klant. 

Schaalbaar
Het platform moet 

opgewassen zijn tegen 

pieken in de online 

verkoop, want er kan 

slechts enkele uren per 

2 weken worden besteld.

Veilig
De betaalgegevens 

van de klanten zijn 

beschermd op een 

beveiligd platform.

De Sint-Sixtusabdij begon in 1831 kaas 
te maken en in 1839 bier te brouwen 
om in haar levensonderhoud te voorzien. 
Een doorlopend streven naar een betere 
kwaliteit, met eerbied voor de traditie 
en het milieu, heeft de Trappist van 
Westvleteren groot gemaakt.

Dankzij de website kreeg de abdij 
een enorme zichtbaarheid, zodat veel 
internationale toeristen die een reis 
naar België planden online bier wilden 
bestellen in de aanloop naar hun 
bezoek. Daarom hadden de monniken 
hulp nodig met hun internationale 
betaaloplossing. Omdat elke klant 
slechts een beperkt aantal bieren mag 
kopen, hadden ze ook een efficiënte 
fraudedetectiemodule nodig om 
bedriegers de pas af te snijden.

keer bekroond als

“Best Beer in the World”

1839
Het eerste officiële brouwsel 
wordt geproduceerd, 
na ontvangst van een door 
koning Leopold I ondertekende 
brouwlicentie.

1927
Voor het eerst wordt met 
stoom gebrouwen in de 
gemoderniseerde vierde 
brouwzaal.

2013
De productie stijgt tot ongeveer 
6.000 hectoliter per jaar.

2019
Eerst online transactie
met de hulp van Ingenico.
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Geef uw bedrijf een boost
om internationaal te gaan

MET EEN BEETJE HULP VAN INGENICO



De bieren van Westvleteren dragen 

het etiket ‘Authentic Trappist Product’, 

wat betekent dat het bier binnen de 

muren van een Trappistenklooster wordt 

gebrouwen, onder het toezicht en de 

verantwoordelijkheid van de monniken. 

De winst gaat naar sociale doeleinden.

Over
de Trappistenabdij 
van Westvleteren

De geschiedenis van de Sint-

Sixtusabdij begon toen enkele 

monniken van de Franse abdij 

Mont-des-Cats zich in 1831 bij de 

abdij van Westvleteren voegden. 

Naast hun monastieke activiteiten 

bewerkten de monniken de velden 

rond de abdij en maakten ze kaas.

In 1839 ontving de abdij een door 

koning Leopold I ondertekende 

brouwlicentie en werd het eerste 

officiële brouwsel geproduceerd.

Het bier van Westvleteren wordt 

in een beperkte hoeveelheid 

gebrouwen, vooral omdat de 

productie de monastieke kalender 

volgt. Er zijn twee bestelperiodes 

van ongeveer tweeënhalf uur 

per maand.

trappistwestvleteren.be/nl

Authentiek Trappistenbier

Ontdek meer casestudy’s op:  
mybusiness.ingenico.be/nl

Voordelen van de oplossing

Vlotte ervaring
Onze intuïtieve en mobiele eerste betaalpagina’s

bieden de kopers een naadloze ervaring.
1

Stabiel platform 
Geen uitval tijdens de aangekondigde koopperioden

zodat nooit een verkoop wordt gemist.

2

Fraudedetectiemodule 
Beschermt tegen bedrieglijke transacties.3

Wij zochten voor ons betaalsysteem 

een internationale partner die ook 

met een solide fraudedetectiemodule 

werkte. Er zijn twee bestelperiodes 

van ongeveer tweeënhalf uur per 

maand. Wij verzenden helemaal niets, 

dat is het wonderlijke. We verkopen 

het bier online maar de mensen 

moeten het zelf komen halen. 

Ik moet bekennen dat we in het begin 

bang waren dat de website het aantal 

bezoekers niet aan zou kunnen. 

Maar de eerste betalingen die we 

ontvingen, verliepen naadloos.”

Jos Vermeulen, 

Stuurgroep van het project

https://trappistwestvleteren.be/nl
https://mybusiness.ingenico.be/nl
https://twitter.com/ingenico_epymts?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/ingenico-epayments
https://www.facebook.com/ingenico.epayments/
https://www.instagram.com/ingenicoepayments/

