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19% meer omzet en 22% minder handelingen met de 
digitale clubpas van Splitt

Splitt is het digitale betaal- en clubplatform voor sportclubs. Het platform is volledig 

geïntegreerd met de aanwezige kassasystemen. Door deze integratie en dé online 

clubpas van Splitt hoeven gasten en leden niet meer met contant geld aan de bar af 

te rekenen. Volgens Dennis de Vries van voetbalvereniging Woudenberg, die al 

geruime tijd met Splitt werkt, draagt dit bij aan het ‘coronaproof’ maken van de 

kantine. Dennis de Vries: ‘’Vooral in de rust bij een thuiswedstrijd van het eerste is 

het erg druk aan de bar. Met Splitt kunnen mensen samen bestellen en betalen. Op 

afstand als ze dat willen.’’ Lukas Besseling, uitbater van Kampong, de grootste 

amateurclub van Nederland, vult aan: ‘’Bijna nog belangrijker: de gast betaalt enkel 

het door hem of haar geconsumeerde drankje. Hierdoor wordt het halen van een 

rondje wel heel laagdrempelig en wordt er automatisch meer besteed.’’ Met de online 

clubpas van Splitt wordt maar liefst 19% meer omzet gerealiseerd. Ook het aantal 

losse bestellingen daalt hiermee waardoor je de drukte aan de bar beter onder 

controle krijgt. Gemiddeld gezien daalt het aantal handelingen voor vrijwilligers en 

medewerkers met zo’n 22%.

Zo werkt Splitt voor jouw leden

Elk lid en elk team krijg een eigen betaalgroep. Haal een rondje voor het team en 

reken af met deze betaalgroep. Kies per uitgave wie meedoen en welk bedrag zij 

besteden. Splitt schrijft automatisch het juiste bedrag af van ieders bankrekening.

Geen rijen, hogere omzet en lagere kosten

Splitt is dé manier om als lid of team samen te betalen, door de koppeling te maken 

met de besteloplossing 12Waiter willen we het gehele bestelproces zo makkelijk 

mogelijk maken voor de eindgebruiker. Waar Twelve zich richt op het gehele 

bestelproces met 12Waiter, zorgt Splitt ervoor dat 

de (groeps)betalingen perfect verlopen. 

19% hogere besteding

22% minder handelingen



‘’12Waiter zorgt ervoor dat gasten of bezoekers zelf, 
online, hun bestelling doorgeven. Zo hoeven ze niet meer 
in een rij te staan, waardoor sportclubs efficiënter 
kunnen werken en er meer omzet in korte tijd behaald 
kan worden”, aldus Van Boxtel van Twelve.

Naast de hogere inkomsten als gevolg van het werken met Splitt kan dankzij deze 

koppeling een heel sportteam met maar één transactie op afstand bestellen en 

betalen. Hierdoor zijn de kosten voor de club een stuk lager omdat zij maar één keer 

transactiekosten betalen. Ook scheelt dit veel tijd aan de bar waardoor drukte in de 

kantine eenvoudig kan worden verspreid. 

Gericht op de toekomst

Paul Joost Fraanje, mede-oprichter van Splitt: ‘’Bij Splitt zijn we er altijd mee bezig 

om het bestel- en betaalproces te versnellen en eenvoudiger te maken. Splitt is een 

innovatieve organisatie, dat zorgt ervoor dat we samen met sportclubs kunnen 

optrekken in het vertalen van de veranderende vraag uit gasten en leden. Het 

betaalproces makkelijk en leuker maken voor de eindgebruiker, dat is ons doel. 

Wanneer we sportteams dit ook echt kunnen laten ervaren en we de clubs als gevolg 

hiervan meer omzet kunnen laten genereren, dan is dit een mooi 

begin voor de toekomst.’’

Weten wat Splitt voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Rebecca Brons voor meer informatie.

       06 82 22 29 57  

       Rebecca@splitt.nl

https://www.splitt.nl/


