
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BinckBank: Altijd en overal beleggen met 

de vernieuwde mobiele website.  
 
Antwerpen, 18 juli 2012 

 

BinckBank, de grootste online beleggersbank van België, lanceert vandaag haar 

vernieuwde mobiele website mobile.binck.be. Klanten kunnen via deze beveiligde 

website 24 op 7 en vanaf eender welke locatie hun beleggingen beheren, het 

beursnieuws volgen en rechtstreeks koop- en verkooporders opgeven. 

 

De website, die een snelle en eenvoudige uitvoering van beursorders toelaat, is toegankelijk 

vanaf elke smartphone of tablet. Ideaal voor actieve beleggers die ook op vakantie controle 

willen houden over hun beleggingen. 

 

De gebruiksvriendelijke mobiele website van BinckBank, raadpleegbaar via de url 

mobile.binck.be, geeft toegang tot tal van beleggingsmogelijkheden: 

- Realtime koersen en een live overzicht van het meest relevante financieel-economische 

beursnieuws 

- Zoeken van effecten en onmiddellijk ingeven van koop- of verkooporders 

- Beleggen in aandelen, opties, Sprinters, Turbo’s, Speeders, trackers, futures, warranten 

en obligaties 

- Eenvoudige toegang tot de favorietenlijst, orderoverzicht en beleggingsportefeuille  

- Directe verbinding met de klantenservice van BinckBank 

- Toegankelijk voor élk soort smartphone of tablet (Android, iPhone, iPad, Windows 

Phone, Blackberry, …) en vanaf elke browser (IE, Safari, Chrome, Firefox, …) 

 

Vincent Germyns, algemeen directeur van BinckBank België: “We hebben gekozen voor een 

vernieuwde mobiele website die draait op alle soorten mobiele toestellen en waar 

functionaliteit, snelheid en gebruiksgemak centraal staan. In Nederland wordt zo’n 5% 

van alle transacties van klanten reeds via smartphones of tablets geplaatst. We zijn ervan 

overtuigd dat deze service ook bij onze Belgische klanten goed zal worden onthaald.” 

 

Voor de ontwikkeling van mobile.binck.be werkte BinckBank nauw samen met 

softwaredeveloper Itude. Door gebruik te maken van het Itude product Mobble server wordt 

de mobiele website van BinckBank ondersteund op ruim 16.500 mobiele toestellen.  Om 

de prestaties van de website te bevorderen werd bovendien gebruik gemaakt van HTML5 en 

CSS3. 

 

Er werd voor de vernieuwing van de mobiele website gekozen voor een clean en strak design 

om de navigatie tussen de verschillende pagina’s te vergemakkelijken. De buttons en tekst 

werden zo ontworpen dat ze zowel werken voor de scroll button op een Blackberry als de 

touchscreen van een iPhone.  

De layout van de mobiele website wordt automatisch aangepast aan het soort smartphone of 

tablet waarmee de site wordt geraadpleegd. Of de gebruiker de website nu op een klein of 

groter scherm bekijkt, de structuur en tekst worden steeds duidelijk en overzichtelijk 

weergegeven. 
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Over BinckBank N.V. 

 

BinckBank behoort tot de top-5 grootste, onafhankelijke online banken voor beleggers in 

Europa en is marktleider in België wat betreft aantal uitgevoerde transacties. BinckBank biedt 

klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online 

vermogensbeheerdiensten, online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie.  

 

Naast particuliere beleggers bedient BinckBank ook vermogensbeheerders, banken, 

verzekeraars en pensioeninstellingen. Via het online product (BPO) neemt BinckBank het 

volledige effectentransactie- en bijbehorende bancaire administratieproces uit handen. 

Daarnaast kan ook gekozen worden voor enkel het afnemen van een softwarelicentie, waarbij 

de professionele klant zelf zorgt voor de uitvoering van haar dienstverlening. 

 

BinckBank is een op NYSE Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met 

vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft eind 2011 

ongeveer 600 FTEs in dienst. De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business 

units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft thans meer 

dan 625.000 rekeninghouders. 

 

Meer informatie over BinckBank vindt u op onze website www.binck.be 

 
Over Itude 

 

Itude is een bedrijf dat zich specialiseert in het ontwerpen van platformen voor verschillende 

mobiele apparaten. Het bedrijf ontwikkelde reeds de mobiele platformen voor BinckBank in 

Nederland en Italië. 

 
 
Perscontact BinckBank België: 

Evelien Maes 
t: 03 303 3119 
e: EMaes@binck.be 
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