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Antwerpen UCoins® start op 1 juni 
 

Op dinsdag 1 juni start in Antwerpen het project 
“Antwerpen UCoins®”. Stad Antwerpen injecteert maar 
liefst 9,6 miljoen euro in de lokale economie middels de 

Antwerpen UCoins®. Meer dan 2.000 lokale Antwerpse 
handelaars in de detailhandel, horeca, cultuursector en 
sportwereld doen mee. 
 

 
 
In deze coronacrisis ondersteunt stad Antwerpen de lokale economie meer 

dan ooit. Vanaf dinsdag 1 juni kunnen meer dan 32.000 koopgrage 
Antwerpen UCoin® bezitters terecht bij deelnemende lokale handelaars. 
 

Het initiatief dat zichtbaar is in het straatbeeld draait rond “ ‘t Stad doen 
heropleven? Kom hier je Antwerpen UCoins® uitgeven”.  
 

Het uitgavenpatroon zorgt voor een verdubbeling van de monetaire 
injectie. Voor elke 3 euro die men uitgeeft in een deelnemende zaak, 
betaalt men zelf 1 euro. Dat komt neer op 66% korting in de periode 

tussen 1 juni en eind augustus! Vanaf 1 september tot eind december is 
het 1 euro voor 1 euro. 



Meer dan 2.000 lokale Antwerpse handelaars hebben zich al geregistreerd 
en hebben hun deur opengezet voor 32.000 koopgrage Antwerpen UCoin® 

bezitters! 

 
Antwerpen UCoins® heeft een pak voordelen voor de gebruiker: 
gemakkelijk inloggen via een website, werkt op elke smartphone, 

makkelijk betalen via een QR-code én keuze uit meer dan 2.000 lokale 
handelaars. Er wacht hen een warm welkom bij de deelnemende 
handelaars die erg enthousiast zijn over het initiatief. 

 
Ook voor de handelaars zijn de voordelen erg groot:  

• geen inschrijfkosten of transactiekosten 

• geen complexe & lange integratie met huidige systemen 
• eenvoudige registratie 

• volledig digitaal 
• snelle betaling (max. 2 werkdagen) 
• breder dan alleen consumptiekrediet (o.a. retentie & acquisitie) 

• koopkrachthefboom activeert sparen 
 
Bovendien kunnen deelnemende handelaars rekenen op voldoende 

communicatie materiaal. In hun Antwerpen UCoin® persoonlijke account, 
kunnen ze gratis een poster voor de etalage downloaden alsook templates 
voor hun sociale media kanalen. De naam van de handelaar prijkt ook op 

de website waar koopgrage UCoin® bezitters de deelnemende 
handelszaken terugvinden. Zo is de kans maximaal dat zij nieuwe klanten 
kunnen verwelkomen! 

 
Handelaars kunnen nog altijd zonder kosten registreren om zo te 
genieten van een mooie omzetverhoging. 

 
Ook merken zoals o.a. Bolt (groene energie leverancier) én Passion for 
Work by Travvant dragen hun marketing centje bij door slim alsook 

origineel promo te voeren met Antwerpen UCoins®. De extra koopkracht 
die hierdoor gecreëerd wordt, wordt terug volledig in de lokale Antwerpse 
economie geherinvesteerd! 

 
 
Handelaars die nog willen registreren surfen naar 

www.antwerpenucoin.be/deelnemer 
 
Antwerpen UCoin® sociale media kanalen 

www.facebook.com/antwerpenucoin  
www.instagram.com/antwerpen.ucoin  
http://www.linkedin.com/company/unboxuniverse  

 
________ 
 

MORE INFO? Please contact Marc FERLET 
marc.ferlet@unboxuniverse.com 
+33 6 79 16 96 26 
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