
Afgelopen jaar sloten we meer banken aan, waardoor we nu nagenoeg alle naam en 

IBAN combinaties in Nederland kunnen verifiëren. Hiervan maken de banken, maar ook 

steeds meer organisaties, bedrijven en (semi) overheid gebruik. Ook via onze partners 

bieden we de voordelen van de IBAN-Naam Check kostenefficiënt ook aan kleinere 

partijen aan. Daarnaast hebben wij onze eerste stappen buiten Nederland gezet.

Al met al een jaar vol groei!

Sinds 2019 is de 

IBAN-Naam Check 

ook verkrijgbaar via 

onze partners!

Onze partners

14
Nederlandse banken zijn 

betrokken bij de IBAN-Naam 

Check.

Met de Confirmation of 

Payee-service gaan we

25% van het online 

betalingsverkeer in de

UK verifiëren.

Groei in Europa

Van het 

Nederlands 

betalingsverkeer 

wordt door ons 

gecheckt, dankzij 

samenwerking met 

een aantal grote 

banken.

90%

Nieuwe contracten 

met bedrijven, 

(semi) overheid en 

ondernemingen in 

2019.

en meer...

40+

Klanten en partners 
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SurePay
Jaaroverzicht
Ook in 2019 maakten wij betalen
nog persoonlijker en veiliger!

Wil je weten welke services we bouwen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Houd dan onze website in de gaten en volg ons op LinkedIn!

linkedin.com/company/surepaynl/surepay.nl
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weet aan wie je betaalt
Een Fintech van de Rabobank

Ook ons eigen team groeide afgelopen jaar. Daarnaast zetten wij onze eerste stappen 

op weg naar verzelfstandiging. Wij verhuisden in de herfst van 2019 naar ons eigen pand 

in Utrecht. Daar werken we nu met een team van 42 mensen aan SurePay!

In 2019 werkten we aan de ontwikkeling van innovatieve nieuwe services op het gebied 

van identiteit en betalen. Ook onze nieuwe services gaan het betalingsverkeer veiliger, 

betrouwbaarder en gemakkelijker maken. In 2020 hoor je hier meer over!

Verhuizing naar 

eigen pand:

Nicolaas
Beetsstraat 222,
Utrecht

Van start-up naar scale-up

Innovatie en vooruitgang

SurePay 2019
Jaaroverzicht
Ook dit jaar maakten wij betalen
nog persoonlijker en veiliger!

Een Fintech van de Rabobank

53.000.000
“No match”-waarschuwingen gegeven in 2019.

Van het totaal aantal checks
op een bestaand IBAN is:

Vermindering factuurfraude 

gerelateerde schade.

Vermindering van onverschuldigde 

betalingen.

72%˜ 55%˜

Checks in online bankieren

860.488.286

Totaal aantal checks

1.011.695.360

Checks bij ondernemingen
en overheid

11.018.278 
Waarschuwingen voor
opgeheven rekening

2.928.210
 

Aantal checks per dag

2.741.615

2019

In 2019 voerden we een recordaantal checks uit, waarbij wij controleerden of de naam 

van een rekeninghouder overeenkwam met het IBAN. Deze checks vonden niet alleen 

plaats bij (online) overboekingen, maar zijn ook gebruikt om gegevens te valideren en 

fraude op te sporen. Ook helpt de IBAN-Naam Check bij de invoer van naam en IBAN 

combinaties bij verzekeraars, overheid en andere ondernemingen.

Uitgevoerde IBAN-Naam Checks

2020

82,9%
Match

11,55%
Near match

5,55%
No match


