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Algemene Voorwaarden voor het betalen zonder contant geld (1/7)
1 G
 eldigheid, uitsluiting van de wettelijke voorschriften
inzake betalingsdiensten en definities

Infrastructuur

Infrastructuur omvat hardware- en software-applicaties
(incl. apparatuur zoals kassa’s en telecommunicatie-
installaties, routers etc.).

Minsaldo

Er is sprake van een minsaldo ingeval de vorderingen
van SPS tegenover de Handelaar niet gedekt kunnen
worden door diens binnengebrachte transacties (vergoedingsclaim van de Handelaar).

PIN

Persoonlijk identificatienummer: een geheim nummer
dat de kaarthouder als legitieme gebruiker van een
betaalkaart verifieert.

Secure
e-Commerce

1.2 U
 itsluiting van de wettelijke voorschriften inzake
betalingsdiensten
Conform artikel VII.26 en VII.54 van het Wetboek van economisch recht
(de vroegere artikelen 27 en 55 van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten) die een omzetting zijn van artikel 30 en 51 van
de Europese Richtlijn 2007/64/EG van 13 november 2007 betreffende
betalingsdiensten in de interne markt, komen SPS en de Handelaar overeen om alle voorschriften in de richtlijn die uitgesloten kunnen worden uit
te sluiten.

Secure e-Commerce-transacties vinden plaats door
invoer van de betaalkaartinformatie via een software-oplossing door de kaarthouder en de daaropvolgende overdracht via internet of een ander netwerk. Daarbij vindt
voorafgaand aan de autorisatie (vergelijk artikel 5) een
verificatie plaats van de kaarthouder door de bank die zijn
betaalkaart heeft uitgegeven middels de 3D Secure-
methode (verified by Visa of SecureCode [MasterCard]).

SEPA:
Single Euro
Payments
Area

Gestandaardiseerde eurobetalingszone, waarin het
grensoverschrijdend betalingsverkeer net zo efficiënt
kan worden verwerkt als het nationale betalingsverkeer
in de afzonderlijke staten.

1.3 Definities

Systeem

Het door SPS gebruikte autorisatie- en afrekeningssysteem.

Terugboeking
(chargeback)

Terugboeking door de Handelaar van een door de Handelaar ingeleverde transactie of de eventueel al betaalde vergoeding, met name naar aanleiding van een protest van
de kaarthouder tegen de debitering van zijn betaalkaart.

Terminal
(hardware/
software)

Terminals kunnen zowel hardware- alsook softwareterminals zijn. Hardware-terminals zijn door SPS toegelaten
apparatuur voor de afhandeling van betalingen met
betaalkaarten (overdracht van op de magneetstrip of
chip van een betaalkaart opgeslagen gegevens) en een
bijbehorend geïntegreerd of standalone invoerapparaat
(PIN-pad). Hardware-terminals kunnen stationair of
mobiel zijn. Softwarecomponenten die de verbinding van
de hardware-terminal naar andere apparatuur (kassasystemen, hotelreserveringssystemen, tankautomaten etc.)
mogelijk maken, worden tot de hardware-terminal gerekend. Software-terminals zijn door SPS toegelaten computersystemen (met name software) en maken de afhandeling van met betaalkaarten, betalingen via internet,
telefoon fax en papierpost mogelijk.
Overdracht van elektronische gegevens in verband met
de afwikkeling van een betaling met betaalkaart (zoals
autorisatietransactie, aanleveringtransactie etc.) door de
Infrastructuur van de Handelaar naar het systeem en
vice versa.

1.1 Geldigheid
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de aanvaarding van de met de
contractpartĳ (de “Handelaar”) overeengekomen betaalkaarten voor de
betaling van goederen en diensten alsmede voor het leveren van verdere
diensten door SIX Payment Services (Europe) S.A. (de “SPS”) gestipuleerd in de contractsmodules “Aanvaarding van kaarten in het verkooppunt” en “Aanvaarding van kaarten voor Secure E-Commerce en Mail-/
Phone-Order” (hierna gezamenlijk de “Contractsmodule”). De voorliggende Algemene Voorwaarden, de bijlagen bij de Contractsmodules van
toepassing op individuele prestaties, alsmede eventuele schriftelijk
afzonderlijk overeengekomen bijkomende afspraken, maken integraal
deel uit van de Contractsmodules.

Aankoop
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Acquirer

De door de Handelaar te verrichten leveringen van goederen en/of diensten die met gebruik van een betaalkaart
worden betaald of dienen te worden betaald.
Een acquirer is een bedrijf dat acceptatiepunten voor de
betaling met debit- en/of creditcards acquireert. Een
acquirer maakt het daarmee voor een ondernemer mogelijk om kaartbetalingen op het POS (transacties met
fysieke aanwezigheid van de kaart) veilig en betrouwbaar af te handelen en rekent deze voor de ondernemer
af. Acquirers hebben voor hun werk een licentie van de
betreffende Betaalkaartorganisatie nodig.

Autorisatie

Door middel van autorisatie wordt door de verkrijger bij
de uitgever van de betaalkaart gecontroleerd of een
betaalkaart geldig of niet geblokkeerd is en binnen de
door de uitgever van de betaalkaart vastgestelde limieten ligt. De afgifte van de autorisatie door de uitgever
van de betaalkaart of door de verkrijger dient niet te worden gelijkgesteld aan een betalingsgarantie.

Betaalkaart

Een voor de betaling gebruikte debit- of creditcard.

Betaalkaartorganisatie

Betaalkaart-organisaties zijn internationale vennootschappen die licenties verlenen voor de “issuing” en “acquiring”
van de onder deze Contractsmodule geaccepteerde
betaalkaarten (zoals VISA International, 
MasterCard
International, Diners Club/Discover, JCB etc.)

Transactie

Bon

Een door een terminal afgedrukt papieren bewijsstuk ter
documentatie van een uitgevoerde transactie waarbij de
betaalkaart fysiek aanwezig was.

Controlegetal
betaalkaart

Een code van drie cijfers (bijv. MasterCard (CVC2), Visa
(CVV2) of vier cijfers (bijv. American Express) die op een
creditcard staat afgedrukt en bij mail-/phone-orders en
e-Commerce-transacties als extra veiligheidskenmerk
wordt gebruikt en bij transacties op afstand bij de afhandeling van de transactie wordt opgevraagd.

Transactie met Transacties waarbij de kaarthouder en de betaalkaart
fysieke aanfysiek op het verkooppunt aanwezig zijn.
wezigheid van
de betaalkaart

Creditcard

Betaalkaart voor de aankoop van goederen en diensten
met regelmatige afrekening met/zonder uitgebreide
kredietfaciliteit (zoals Visa, MasterCard, Diners Club/

Discover, JCB etc.).

Debitcard

Betaalkaart voor de aankoop van goederen en diensten
waarbij onmiddellijke debitering van de rekening van de
kaarthouder plaatsvindt (zoals V PAY, Maestro etc.).

Eisen van de
Betaalkaartorganisaties

Door de Betaalkaart-organisaties gestelde eisen van
technische en administratieve aard aan de Handelaar en
diens Infrastructuur om te kunnen deelnemen aan hun
betalingsnetwerk. Met name standaarden als PCI DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard, veiligheidsstandaard voor de afhandeling van betalingen met
betaalkaart), EMV etc.

Transactie op
afstand

Transacties waarbij de kaarthouder, noch de betaalkaart
fysiek op het verkooppunt zijn. Dergelijke Transacties
worden met name via internet (secure e-Commerce), telefoon, telefax of brief (mail-/phone-order) afgehandeld.

Transactie
bevestiging

Opdrachtbevestiging voor de kaarthouder voor bestellingen via internet (e-Commerce).

2 Contractpartĳen
2.1 Handelaar
De Handelaar is werkzaam in de branche die in de Contractsmodule
wordt genoemd en verkoopt zelf goederen en/of stelt zelf diensten ter
beschikking aan klanten die deze met betaalkaarten willen betalen. Voor
goederen en/of diensten die niet door de Handelaar maar door een derde
worden aangeboden, mogen de betaalkaarten niet worden geaccepteerd
(verbod van “subacquiring”).
De Handelaar verplicht zich om betalingen met de betaalkaart slechts te
accepteren voor aankopen die brancheconform en niet wederrechtelijk
zijn. Doet de Handelaar zaken waarvoor conform het voor hem toepasselijke recht voor alle of voor bepaalde gebruikers (bijv. jongeren) een ver-
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gunning van de overheid nodig is (met name de handel in tabak of farmaceutica, de onrechtmatige verkoop van auteursrechtelijk beschermde
werken of bepaalde exportdiensten), dan dient de Handelaar SPS per
omgaande schriftelijk aan te tonen dat hij in het bezit is van een geldige
overheidsvergunning. Voor zover er voor bepaalde landen waarop het
aanbod van de Handelaar is gericht, geen sprake is van een vergunning,
de betreffende dienst algemeen verboden is of aan de Handelaar de
rechtspositie niet bekend is, zal hij de kaarthouders duidelijk daarop
attent maken.
SPS is voorafgaandelijk aan de inwerking treding van de Contractsmodule en gedurende de looptijd hiervan gerechtigd om alle informatie van
derden die SPS in verband met de gekozen betaalkaarten alsmede de
afwikkeling ervan als belangrijk beschouwt in te winnen, waartoe de
Handelaar SPS uitdrukkelijk machtigt. Alle gegevens worden vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving (met name de bescherming
van persoonsgegevens) en regelgeving behandeld.
2.1.1 Identificatie van de Handelaar
SPS is verplicht om de Handelaar te identificeren en moet om die reden
de volgende documenten opvragen:
Als de Handelaar een natuurlijke persoon is, is hij verplicht om een kopie
van de identiteitskaart en een vergunning voor het uitoefenen van zijn
beroep te overhandigen.
Als de Handelaar een rechtspersoon is, is hij verplicht om schriftelijk de
in de Contractsmodule gevraagde informatie ter beschikking te stellen, in
het bijzonder de statuten, het officiële uittreksel uit de Kruispuntbank van
Ondernemingen en informatie met betrekking tot de economische
gerechtigden van de rechtspersoon.
De informatieplicht conform dit artikel impliceert ook de verplichting om
te informeren over elke verandering van de situatie van de Handelaar die
zich gedurende de duur van de Contractsmodule kan voordoen.
2.1.2 Verkooppunten
Voor de acceptatie van de betaalkaarten door de Handelaar in filialen,
vestigingen, vaste inrichtingen etc. is telkens een aparte overeenkomst
met SPS (filiaalaansluiting) noodzakelijk.
2.1.3 Wijzigingen van de kant van de Handelaar
Treden er wijzigingen op bij de Handelaar (bijv. adreswijziging, wijziging
van de bankrelaties, wijzigingen in de branches, wijzigingen van de verkooppunten, infrastructurele wijzigingen of een faillissement), dan dient
de Handelaar SPS hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
De Handelaar is verplicht om bij wijziging van de bezitsverhoudingen,
bijv. doorverkoop of verpachting, de Contractsmodule, alsook de voorliggende contractuele voowaarden op zodanige wijze aan zijn rechtsopvolger over te dragen dat de rechtsopvolger alle contractuele stukken verkrijgt en alle daaruit resulterende verplichtingen kan nakomen. SPS is
gerechtigd om deze overdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren
en de onderhavige Contractsmodule met onmiddellijke ingang te ontbinden. Zolang SPS over de rechtsopvolging niet schriftelijk is geïnformeerd,
kan zij alle vergoedingen met ontlastende werking aan de tot dan toe
geldende Handelaar betalen.
Indien er zich in de vermogensverhoudingen van de Handelaar aanzienlijke verslechteringen voordoen, is SPS naar redelijkheid gerechtigd om
onmiddellijk passende maatregelen zoals een aanpassing van de vergoedingstermijn, het achterhouden van vergoedingen, het opvragen van
geschikte zekerheden etc. te nemen. De Handelaar wordt onverwijld van
de genomen maatregelen op de hoogte gesteld.
2.1.4 Rechtsverhouding Handelaar – kaarthouder
Bezwaren en excepties op basis van transacties met kaarthouders, in het
bijzonder reclamaties en klachten, dient de Handelaar direct met de kaarthouder te communiceren en op te lossen. Voorbehouden blijven de
regels betreffende creditnota’s (credits) en terugboekingen (chargebacks)
conform artikel 4.5.
2.2 SIX Payment Services (Europe) S.A.
2.2.1 Acquirer
SIX Payment Services (Europe) S.A. is een Luxemburgse vennootschap
met geregistreerde zetel te 10, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
(Luxemburgs handelsregisternummer R.C.S.B.144087) SPS is een gelicentieerde betalingsinstelling (licentienummer 06/10) onder toezicht van
de Luxemburgse autoriteit financiële markt (Commission de Surveillance
du Secteur Financier/CSSF, 110, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg) en is
in het bezit van de voor “acquiring” noodzakelijke licenties van de organisaties van betaalbetaalkaarten.
2.2.2 Tussenpersoon
SPS is een tussenpersoon voor verschillende andere “Acquirers” en aanbieders van Infrastructuur in naam waarvan en voor wiens rekening en
risico SPS de overeenkomsten aangaat. Contractpartĳen voor de als
zodanig geleverde diensten zijn de respectievelijke dienstverlener en de
Handelaar. SPS aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor deze contractuele betrekking.

3 Infrastructuur
3.1 Algemeen
Voor het aannemen en het verwerken van betaalkaarten via het elektronische afrekenings- en autorisatiesysteem (hierna te noemen: “systeem”) is
een door SPS vrijgegeven Infrastructuur noodzakelijk. De Infrastructuur
kan hardware- en/of software-terminals of andere voor de acceptatie van
betaalkaarten gebruikte technologie omvatten.
De verantwoordelijkheid en de kosten voor het aankopen of het huren
van de Infrastructuur, de installatie van de aansluitingen, het onderhoud,
de communicatie en de veiligheidstechnische voorzieningen tegen misbruik van de Infrastructuur vallen onder de verantwoordelijkheid van de
Handelaar. Dat geldt ook voor aanpassingen conform artikel 3.5 van de
kant van SPS.
De transfer van gegevens middels de Infrastructuur naar het door SPS
geëxploiteerde systeem geschiedt voor risico van de Handelaar.
3.2 Zorgvuldigheidsverplichtingen van de Handelaar
3.2.1 Algemene zorgvuldigheidsverplichtingen
De Handelaar verplicht zich om door middel van passende en geschikte
maatregelen te garanderen dat er geen manipulaties en met name geen
oneigenlijke transacties mogelijk zijn. De Handelaar dient zijn personeel
op regelmatige basis bij te scholen inzake de correcte omgang met en het
correcte gebruik van de Infrastructuur, met name bij de invoering van de
Infrastructuur. Bovendien maakt de Handelaar personeel attent op maatregelen die moeten worden genomen ter voorkoming van misbruik en
fraude.
De Handelaar verplicht zich in het bijzonder om de voorschriften en verplichtingen van de internationale organisaties van betaalkaarten (Visa
International, MasterCard International etc.) alsmede van SPS, met name
de PCI Data Security Standard (vgl. www.pcisecuritystandards.org), te
allen tijde na te komen. Dat geldt ook voor mogelijke aanpassingen en/of
uitbreidingen van de toepasselijke standaarden.
3.2.2 Hardware-terminals
De Handelaar dient zijn hardware-terminal(s) op het verkooppunt op
zodanige wijze aan te brengen dat de kaarthouder directe toegang tot de
terminal heeft (met name tot de display, de bedieningstoetsen en de
kaartlezer) en bij de eventueel noodzakelijke invoer van de pincode deze
niet door anderen is waar te nemen. Er mogen uitsluitend modellen worden gebruikt die volgens de telkens geldende eisen van de Betaalkaart-organisaties of door SPS zijn gecertificeerd.
3.2.3 Software-terminals
De Handelaar dient zijn software-terminal(s) te beschermen tegen
onrechtmatige toegang door derden; met name de systemen en informatiedragers die betaalkaartgegevens (vooral kaartnummers, vervaldata of
gegevens van kaarthouders en/of transacties) bevatten, dienen met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden beschermd. Er mogen uitsluitend software-terminals worden gebruikt die volgens de op ieder
moment geldende eisen van de Betaalkaart-organisaties of door SPS zijn
gecertificeerd.
3.3 Informatieplicht/recht op informatie
De Handelaar is verplicht om op verzoek van SPS deze schriftelijk mede
te delen welke hardware- en/of software-terminals (incl. types, softwareversie etc.) hij productief in gebruik heeft. Verder machtigt de Handelaar
SPS uitdrukkelijk om deze informatie ook direct bij de fabrikanten van de
terminals/leveranciers van de software of andere infrastructuurleveranciers op te vragen. De Handelaar zal SPS daarbij op adequate wijze ondersteunen.
De Handelaar zal elke wijziging in verband met de hardware- of software-terminal, in het bijzonder het stilleggen ervan, het vervangen ervan
of het wisselen van locatie van hardware- of software-terminal onmiddellijk schriftelijk aan SPS mededelen.
De Handelaar dient de in de online-shop gebruikte bedrijfsnaam op alle
voor de kaarthouder toegankelijke informatie (bijv. bevestiging van
bestelling, levering, transactie, factuur en debitering op de afrekening van
de creditcard) aan te geven.
3.4 Afhandeling van transacties via derden
De Handelaar is gerechtigd om een overeenkomst te sluiten met een door
SPS erkende derde (bijv. Payment Service Provider, netwerk provider
etc.) die transacties in opdracht van de Handelaar bij SPS aanlevert. Een
erkenning van een dergelijke derde zal SPS niet zonder gewichtige reden
weigeren. De Handelaar (en dus niet SPS) is verantwoordelijk voor alle
fouten en vertragingen die het gevolg zijn van het inschakelen van derden
alsmede voor alle kosten, heffingen en beloningen die in verband met het
inschakelen van een derde ontstaan. Kosten die in verband met het
erkennen van deze derden ontstaan, komen voor rekening van de Handelaar. SPS is gerechtigd om dergelijke kosten, heffingen of beloningen in
rekening te brengen of deze met door SPS aan de Handelaar te betalen
vergoedingen te verrekenen.
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Van aanpassingen in verband met de afhandeling van transacties bij de
ingeschakelde derden alsmede het overstappen naar een andere derde
dient de Handelaar SPS zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te
stellen. SPS is gerechtigd om in geval van gewichtige redenen dergelijke
aanpassingen of het overstappen naar een andere derde te weigeren.
3.5 Elektronisch afrekenings- en autorisatiesysteem
SPS verzorgt en exploiteert het elektronische afrekenings- en autorisatiesysteem in organisatorisch en administratief opzicht.
De Handelaar heeft geen aanspraak op de beschikbaarheid en storingvrije bruikbaarheid van het systeem. SPS kan generlei garantie geven
voor het te allen tijde storingvrij beschikbaar zijn van het systeem.
SPS is gerechtigd om het gebruik van het systeem naar eigen goeddunken te onderbreken als haar dit om dwingende zakelijke redenen, zoals
systeemwijzigingen en -aanvullingen, storingen, risico van misbruik enz.
raadzaam lijkt te zijn.
SPS behoudt zich het recht voor om het systeem in technisch en organisatorisch opzicht te wijzigen of aan te vullen. Resulteren daaruit aanpassingen van de terminal (hardware en/of software), dan dient de Handelaar
deze met inachtneming van de instructies van SPS en de leverancier van
de terminal uit te voeren. De Handelaar is verplicht om door SPS en de
systeemleveranciers of fabrikanten van terminals in het bijzonder ter verhoging van de veiligheidsstandaard uitgevoerde en aangeboden systeemaanvullingen en -wijzigingen over te nemen.
3.6 Gebruik van handelsmerken en informatiemateriaal
De Handelaar is verplicht om het van SPS verkregen reclamemateriaal
goed zichtbaar te presenteren. De Handelaar verplicht zich om zijn documentatie, alvorens deze te laten drukken of op welke wijze dan ook te
publiceren (zoals bijv. via internet etc.), voor te leggen aan SPS, voor
zover hij daarin handelsmerken of ander reclamemateriaal van SPS
gebruikt.

4 Acceptatie van betaalkaarten
4.1 Algemeen
De Contractpartĳ verplicht zich om alle creditcards en debitcards (hierna
te noemen: “betaalkaarten”) die zĳ n voorzien van het logo van de door
hem geselecteerde betaalkaarten als betaalmiddel voor de aankopen van
goederen en/of diensten (hierna te noemen: “aankopen”) conform de telkens geldende Algemene Voorwaarden te accepteren.
De Contractpartĳ verplicht zich om de betaalkaart slechts te accepteren
voor aankopen die conform zĳn aan de in de Contractsmodule overeengekomen branche en niet wederrechtelĳk zĳn .
De Contractpartĳ verplicht zich om geen contant geld uit te betalen of
leningen te verstrekken tegen debitering van de betaalkaart en geen afrekeningen voor derden te verrichten.
Voor de uitbetaling van contant geld (Cash Advance, Cash Back) is een
aparte overeenkomst nodig.
Een aankoop mag niet over verschillende betaalkaarten, noch over meerdere kassabonnen voor dezelfde betaalkaart worden verdeeld.
Het accepteren van de betaalkaart voor prestaties die niet onmiddellĳk
kunnen worden geleverd, is alleen toegestaan als de kaarthouder schriftelijk en aantoonbaar instemt (e-mail is toegestaan) met het op een later
tĳdstip leveren van de prestatie.
De betaalkaarten kunnen uitsluitend via het systeem (artikel 3.5) worden
afgewikkeld. Het met de hand afrekenen met vouchers via imprinters is in
geen geval toegestaan.
4.2 Uitsluiting van de betaalkaartacceptatie
De Handelaar mag de betaalkaart uitsluitend voor betalingen van de in de
Contractsmodule genoemde branche accepteren. Het leveren van prestaties buiten de overeengekomen branche behoeft de voorafgaande
schriftelijke toestemming van SPS. Algemeen verboden is het accepteren
van de betaalkaart voor transacties die in strijd zijn met een verbodswet.
De Handelaar is ook ten opzichte van SPS verplicht om alle wettelijke
bepalingen na te leven.
Het accepteren van de betaalkaart voor “content van adult-sites” (pornografie, erotiek, volwassenenamusement), tabak en farmaceutica etc.,
voor spelen en weddenschappen, voor veilingen of voor het laden van
andere betaalmiddelen (bijv. prepaid-producten) is enkel op basis van een
specifieke overeenkomst toegestaan.
4.3 Bij aanwezigheid van de kaarthouder
Als voor de betaling van de aankopen via het systeem het invoeren van de
PIN (Personal Identification Number) wordt vereist, dan dient de kaarthouder deze persoonlijk – echter zonder inzage door de Handelaar of
door een derde – op de hardware-terminal in te gegeven. Elke door de
hardware-terminal aangemaakte en te ondertekenen voucher waarbij
geen PIN-invoer noodzakelijk was, dient door de kaarthouder persoonlijk
op de daarvoor bedoelde handtekeningenregel te worden ondertekend.
Als noch de invoer van de PIN-code, noch de bevestiging van de handtekening wordt verlangd, dan vervallen voor de Handelaar de onderstaande
controleverplichtingen.

Bij een bevestiging van de handtekening dient de Handelaar de betaalkaarten te accepteren, mits de betaalkaart
– geldig is,
– niet herkenbaar is vervalst,
– alle veiligheidskenmerken heeft,
– door de kaarthouder is ondertekend en de Handelaar dient bij aankopen
middels bevestiging door een handtekening bovendien te garanderen
– dat de kaarthouder de voucher in zijn aanwezigheid persoonlijk ondertekent;
– dat de handtekening op de voucher overeenkomt met die aan de achterzijde van de betaalkaart en
– dat de laatste vier cijfers van het creditcardnummer identiek zijn aan de
laatste vier cijfers van het afgedrukte nummer op de voucher.
In geval van twijfel zal de Handelaar de identiteit van de kaarthouder aan
de hand van een officieel legitimatiebewijs (overeenstemming van naam
en voornaam) controleren en de belangrijke punten (bijv. kaartnummer,
nationaliteit) op de voucher vermelden. Het is verboden om de gegevens
op de vouchers na ondertekening ervan te wijzigen.
De Handelaar is verplicht om bij een verdenking van misbruik van de
betaalkaart SPS onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.4 Bij afwezigheid van de kaarthouder
De Handelaar dient in ieder geval de van een zorgvuldig handelende
(rechts)persoon te verwachten maatregelen ter voorkoming van fraudegevallen te nemen.
Met name dienen de naam, de voornaam en het woonadres van de kaarthouder te worden opgevraagd en te worden gecontroleerd. Verder dienen het creditcardnummer en de vervaldatum van de creditcard te worden opgevraagd, alsook het controlegetal betaalkaart. Het controlegetal
betaalkaart mag onder geen omstandigheden op een of andere manier
worden opgeslagen. Daarom dient de Handelaar de met de hand opgenomen kaartgegevens (met name kaartnummer, vervaldatum, kaartcontrolegetal zoals CVC2 of CVV2 etc.) na een succesvolle transactie te vernietigen.
4.4.1 Secure e-Commerce (3D-Secure)
Voor het accepteren van betaalkaarten in het kader van “Secure e-Commerce” is het gebruik van een door SPS vrijgegeven software-terminal
met “Merchant Plug-in” noodzakelijk. Deze software-terminal moet bij
een volgens PCI DSS gecertificeerde Payment Service Provider (PSP)
worden aangeschaft. Voor de betaalkaarten “Diners Club/Discover” is
geen “merchant plug-in” nodig. Met “Secure e-Commerce transacties”
kan de Handelaar dankzij het authentificeren door de kaarthouder het
risico van oneigenlijke en achteraf bestreden aankopen verminderen.
e-Commerce-transacties die zonder “merchant plug-in” (handmatige
invoer van de kaartgegevens in de software-terminal) plaatsvinden, zijn
slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan en verbonden met verhoogde risico’s. Deze worden tegen een apart verantwoorde provisie
(non-secure-toeslag) verrekend. Daarvan uitgezonderd zijn e-Commerce-transacties met de betaalkaarten “Diners Club/Discover”.
4.4.2 Transacties per post, telefoon of telefax
(Mail-/Phone-Order MPO).
Voor het accepteren van creditcards via “Mail-/Phone-Order” is het gebruik
van een door SPS vrijgegeven software- of hardware-terminals (functie
“Handmatige invoer kaartgegevens in de terminal”) noodzakelijk.
Het controlegetal van de betaalpas mag onder geen omstandigheden op
een of andere manier worden opgeslagen. Daarom dient de Handelaar de
met de hand opgenomen pasgegevens (met name pasnummer, vervaldatum, pascontrolegetal zoals CVC2 of CVV2 etc.) na een succesvolle transactie te vernietigen.
4.5 Terugdraaien van transacties
4.5.1 Annulering en creditnota (credit)
Wordt een aankoop geheel of gedeeltelijk aan de kaarthouder terugvergoed nadat de elektronische transactie is gedaan, dan dient de Handelaar
een creditnota (“Credit”) op dezelfde betaalkaart uit te schrijven. Bij
gebruik van het systeem moet een creditnotatransactie worden geactiveerd en een creditnotabon worden afgedrukt.
Het is de Handelaar niet toegestaan om de terugvergoeding anders af te
wikkelen (bijv. door middel van contant geld, postgiro- of bankoverboekingen). Met het uitvoeren van een creditnota door de Handelaar is SPS
direct gerechtigd om de restitutie of verrekening van het reeds betaalde
bedrag te verlangen. Een creditnota mag uitsluitend volgen op een
ervoor afgerekende debitering en de hoogte van deze debitering niet
overschrijden.
4.5.2 Terugboekingen (chargeback) en controle op fraude
(fraudemonitoring)
SPS is gerechtigd om door de Handelaar aangeleverde transacties die
worden verricht terwijl een contractuele bepaling – inclusief Algemene
Voorwaarden en andere integrerende onderdelen van de Contractsmodule – niet in acht wordt genomen, terug te boeken. De Handelaar ver-
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plicht zich om terugboekingen (chargebacks) en creditnota’s (credits)
maandelijks voor de gekozen betaalkaarten elk voor zich onder de volgende grenswaarden te houden: verhouding totale volume terugboekingen (chargebacks) plus creditnota’s (credits)/bruto-omzet per maand
kleiner dan 2%; aantal terugboekingen (chargebacks) plus creditnota’s
(credits)/aantal transacties per maand kleiner dan 1,5%.
Bij het overschrijden van een van deze grenswaarden is SPS gerechtigd
om per overschrijdende terugboeking (chargeback) of creditnota (credit)
een kostenvergoeding in rekening te brengen. Bovendien kan de vergoeding van de aankopen aan de Handelaar met 180 dagen worden opgeschoven. Verder is SPS gerechtigd om administratiekosten en boetes van
de creditcardorganisaties aan de Handelaar door te belasten. Bij het overschrijden van een van de in deze punten genoemde limieten of bij overmatig veelvuldige fraudegevallen is SPS bovendien gerechtigd om de
Contractsmodule onmiddellijk (vgl. artikel 16.4) te ontbinden.
SPS is te allen tijde gerechtigd om bij in het kader van fraudemonitoring
veelvuldig geconstateerde fraudegevallen de Handelaar instructies te
geven voor het verhinderen ervan (bijv. de verplichting tot het overleggen
van een legitimatiebewijs door de kaarthouder) of de Contractsmodule
per omgaande op te zeggen. Deze instructies worden onmiddellijk na
mededeling ervan aan de Handelaar van kracht. De Handelaar is verplicht
om deze instructies volledig op te volgen.
4.6 Acceptatie van andere betaalkaarten
Bij het gebruik van betaalkaarten van andere aanbieders moet de scheiding tussen gegevens op basis van het gebruik van andere betaalkaarten
en de door SPS aangeboden betaalkaarten te allen tijde zijn gewaarborgd. De acceptatie van andere betaalkaarten door de Handelaar mag
de afwikkeling en veiligheid van transacties met door SPS aangeboden
betaalkaarten op generlei wijze nadelig beïnvloeden.

5 Autorisatie
De Handelaar is verplicht om bij SPS voor elke betaalkaartacceptatie door
middel van een door SPS voorgeschreven procedure een autorisatie op te
vragen. Voorbehouden zijn door SPS toegelaten uitzonderingen (bijv.
contactloze betaalkaartacceptatie met offline transacties).
SPS kan in de autorisatieprocedure enkel controleren of de betaalkaart
niet is geblokkeerd en er geen limiet wordt overschreden. De verleende
autorisatie kent de Handelaar echter geen aanspraak op vergoeding van
de aankopen door SPS toe (vergelijk artikel 8.3).

6 Voucher
6.1 Algemeen (afgifte aan de kaarthouder)
Bij transacties met fysieke aanwezigheid van de betaalkaart blijft het origineel van de door de terminal afgedrukte voucher in het bezit van de
Handelaar. De kopie (bewijsexemplaar klant) geeft de Handelaar af aan de
kaarthouder.
Bij afwezigheid van de kaarthouder (transactie op afstand) dient de Handelaar de kaarthouder een bevestiging van de gedane aankopen (transactiebon) toe te zenden. De voucher dient dezelfde bedrijfsnaam te hebben die tegenover de kaarthouder in het kader van de bestelling is
weergegeven.
Bij het niet in acht nemen van de onderstaande verplichtingen conform
de punten 6.2 en 6.3 draagt de Handelaar het volledige risico van de
incasseerbaarheid van de vordering voor de betreffende transactie bij de
kaarthouder.
6.2 Bewaarplicht
De Handelaar bewaart alle originelen van de vouchers, alle transactiegegevens en dagafsluitingen (incl. individuele-transactiegegevens) en verkoopbonnen alsmede bestelgegevens en -documentatie gedurende de
wettelijk voorgeschreven duur, echter ten minste 36 maanden vanaf de
datum van aankoop, op een veilige plaats.
Elektronische gegevens dienen overeenkomstig de door de Betaalkaart-organisaties en SPS uitgevaardigde voorschriften versleuteld te
worden bewaard en te worden beschermd tegen toegang door onbevoegden.
Het controlegetal op de betaalkaart (bijv. Card Verification Value 2 (Visa
CVV2) of Card Validation Code 2 (MasterCard CVC2) etc.) mag onder
geen enkele omstandigheid worden gearchiveerd of opgeslagen.
6.3 Verplichting tot afgifte en ondersteuning
Op verzoek van SPS dienen kopieën van de gewenste vouchers in fysieke
vorm binnen tien dagen aangetekend aan haar te worden toegezonden.
Voor het geval dat een kaarthouder de geldigheid of bindendheid van een
voucher bestrijdt, biedt de Handelaar SPS de voor het incasseren van de
vordering noodzakelijke ondersteuning.

7 Aanlevering
De Contractpartĳ verplicht zich om de bĳ hem verrichte aankopen zo af te
rekenen en aan te leveren dat deze binnen 24 uur dan wel bĳ Dynamic
Currency Conversion-transacties op dezelfde dag na de uitvoering ervan

in het afrekeningssysteem van SPS worden ontvangen. Voor transacties
met betaalpassen die later dan 48 uur na de uitvoering ervan in het afrekeningssysteem van SPS binnenkomen, behoudt SPS zich het recht voor
om de in de Contractsmodule overeengekomen toeslag (toeslag voor late
aanlevering) tegen de overeengekomen provisies en kosten te verrekenen
en de Contractpartĳ heeft bĳ dergelĳke aankopen geen aanspraak op vergoeding. SPS is in deze gevallen zonder meer gerechtigd om een aan de
Contractpartĳ reeds betaalde vergoeding terug te vorderen of te verrekenen. Bĳ afwezigheid van de pashouder (Secure-e-Commerce, Mail &
Phone Order) is de Contractpartĳ verplicht om de verrichte transacties niet
in te dienen alvorens de betreffende goederen zĳn verzonden of geleverd
of alvorens de diensten zĳn verleend. Het accepteren van de betaalkaart
voor prestaties die niet onmiddellĳk kunnen worden geleverd, is alleen
toegestaan als de kaarthouder schriftelijk en aantoonbaar instemt (e-mail
is toegestaan) met het op een later tĳdstip leveren van de prestatie. Daarna
gelden de bovengenoemde termĳnen in lid 1 van dit artikel.
De datatransfer gebeurt enkel en alleen voor risico van de Contractpartĳ.
SPS is niet aansprakelĳk voor verloren gegane en onvolledige gegevens.

8 Vergoeding en kosten
8.1 Vergoedingsaanspraak van de Handelaar
Onder voorbehoud van artikel 8.3 vergoedt SPS aan de Handelaar de
ingediende transacties met aftrek van de overeengekomen provisie en/of
de overeengekomen kosten (artikel 8.7) en de Dynamic Currency Conversion opbrengst binnen de contractueel overeengekomen termijn na ontvangst ervan in het elektronische afrekeningssysteem. Vertragingen ten
gevolge van overmacht of ten gevolge van defecten waaraan SPS geen
schuld heeft, blijven voorbehouden zonder dat daarvoor een aansprakelijkheid van SPS ontstaat. De totale bedragen aan ingediende transacties
en overeengekomen kosten wordt uitgesplitst in de informatie waarmee
de Handelaar wordt voorzien.
Op de bankholidays worden namens SPS geen verrichtingen uitgevoerd.
De Handelaar aanvaardt de eruit voortvloeiende vertragingen. Andere
landspecifieke of regionale feestdagen kunnen leiden tot bijkomende vertragingen.
8.2 Betalingsmodaliteiten
8.2.1 Algemeen
Voor de ontvangst van de vergoedingen moet de Handelaar een bankrekening op zijn naam hebben. Voor de ordentelijke verwerking is zowel het
IBAN-nummer als de BIC-code van de desbetreffende rekening nodig. De
Handelaar neemt er nota van dat bij een onjuiste of ontoereikende vermelding van de bankgegevens vergoedingen en/of inningen van incasso-opdrachten hetzij niet uitgevoerd worden, hetzij bij een andere ontvanger kunnen terechtkomen. In dergelijk geval wijst SPS iedere
aansprakelijkheid af. Bovendien zijn alle kosten en bijdragen voor onderzoek of andere uitgaven volledig ten laste van de Handelaar.
8.2.2 SEPA-betalingsverkeer
Om de voordelen van het SEPA-betalingsverkeer optimaal te kunnen
benutten moet de Handelaar waarborgen dat de door hem gekozen financiële instelling participeert in het SEPA-betalingsverkeer en dat zijn rekening wel degelijk een eurorekening is. Als aan deze voorwaarden niet is
voldaan, kan de Handelaar hogere verwerkingskosten oplopen. De Handelaar kan zo’n rekening zowel voor de ontvangst van de vergoedingen
als voor de inning van een SEPA Direct Debit Mandaat gebruiken.
8.3 Uitsluiting van de vergoeding
De Handelaar heeft geen aanspraak op een vergoeding met betrekking
tot transacties die door de Handelaar met veronachtzaming van een contractuele bepaling, inclusief Algemene Voorwaarden en overige integrerende onderdelen van de Contractsmodule worden verricht. SPS is in
deze gevallen zonder meer gerechtigd om de uitbetaling aan de Handelaar te weigeren of een reeds aan de Handelaar betaalde vergoeding te
allen tijde terug te vorderen (terugboekingen, zgn. “chargeback”) of te
verrekenen. Dat geldt ook bij een voorafgaand verleende autorisatie.
Gebruikt de Handelaar voor het accepteren en verwerken van de EMV-betaalkaart geen door SPS voor EMV-transacties vrijgegeven terminal, dan
heeft hij bovendien ook geen aanspraak op vergoeding in het geval dat de
kaarthouder de aankoop bestrijdt en de EMV-creditcard bij uitvoering van
de aankoop vervalst, vervallen, ingetrokken of anderszins ongeldig is.
SPS is in deze gevallen zonder meer gerechtigd om de uitbetaling aan de
Handelaar te weigeren of een reeds aan de Handelaar betaalde vergoeding te allen tijde terug te vorderen of te verrekenen. Dat geldt ook bij een
vooraf verleende autorisatie.
In het bijzonder bij door middel van transacties op afstand afgerekende
aankopen heeft de Handelaar geen aanspraak op een vergoeding indien
– de kaarthouder de ontvangst van de goederen of diensten betwist;
– de kaarthouder de ontvangen goederen als defect of als niet conform
de bestelling weigert;
– de kaarthouder binnen de wettelijke annuleringstermijn de aankoop of
de afname van een dienst annuleert;
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– de kaarthouder de bestelling bestrijdt;
– de betaalkaart bij uitvoering van de bestelling is vervallen, ingetrokken
of anderszins ongeldig is;
– de kaarthouder aanspraken op de Handelaar claimt of om andere
redenen weigert de vordering op grond van de creditcard-transactie te
voldoen.
– Deze opsomming van reclamatieredenen is niet limitatief en strekt zich
deels ook uit tot verkopen die middels een fysiek aanwezige koper zijn
gedaan.
De vergoedingsaanspraak van de Handelaar is in voornoemde gevallen
ook dan uitgesloten als aan de Handelaar vooraf de autorisatie voor
acceptatie van de creditcard is verleend (vergelijk artikel 5).
Als de Handelaar geen recht heeft op een vergoedingsaanspraak, dan is
SPS zonder meer gerechtigd om de uitbetaling aan de Handelaar te weigeren of een reeds aan de Handelaar betaalde vergoeding te allen tijde
terug te vorderen of te verrekenen. Eveneens kan SPS de voor haar in dit
verband ontstane kosten (incassokosten etc.) bij de Handelaar debiteren
of met hem verrekenen.

zijn financiële instelling. Wordt het verschuldigde bedrag niet ontvangen
binnen de wettelijk vastgestelde termijn, b.v. in geval van onvoldoende
dekking of de afwijzing van het SEPA Direct Debit Mandaat is de Handelaar zonder het stellen van extra termijn of een aanmaning in verzuim. In
dat geval is SPS gerechtigd om vertragingsrente ter hoogte van het wettelijke percentage te verlangen.

8.4 Vergoedingsvaluta
De vergoeding vindt in principe plaats in de in de vestigingsplaats van de
Handelaar geldende nationale valuta. Als de Handelaar vergoeding in een
andere valuta wenst, dan wordt er naast de provisie een valutarisicotoeslag overeengekomen.
Voor het omrekenen van de koers wordt de volgende omrekeningsmethode gebruikt: de door de Handelaar ingeleverde valuta wordt in euro of
via euro omgerekend in de gewenste vergoedingsvaluta. Daarvoor wordt
de “deviezenaankoopkoers vreemde valuta/euro of deviezenverkoopkoers euro/vreemde valuta (tot EUR 100,–)” gebruikt. De deviezenaankoop- en de deviezenverkoopkoersen worden dagelijks voorzien, en
afwisselend om de 3 maanden bij UBS AG en Credit Suisse AG in Zürich
(Zwitserland) opgevraagd.

9.1 Algemeen
Storingen in de werking kunnen op grond van de volgende redenen voorkomen:
– disfunctioneren van het systeem,
– disfunctioneren van de terminal (hardware- en/of softwareterminal),
– disfunctioneren van de betaalkaarten (beschadiging van de betaalkaarten),
Geen storingen in de zin van dit artikel zijn met name de tussen de Handelaar en de kaarthouder gesloten basistransactie (aankoop van goederen en/of diensten) alsmede het gebruik van de betaalkaarten van onbevoegde derden.
De onderstaande bepalingen in dit artikel gelden niet voor debitcards
(VPay, Maestro), voor Visa Electron betaalkaarten alsmede voor DCC-vergoedingen waarbij enkel de elektronische afrekening mogelijk is. Een
afwijkingsprocedure voor de bovengenoemde betaalkaarten bestaat niet
en de Handelaar kan bij het disfunctioneren deze betaalkaarten niet voor
de betaling van aankopen accepteren.

8.5 Vergoedingsafschrift en voorafgaande kennisgeving
Kennisgevingen inzake de vergoeding aan de Handelaar gebeuren conform contractuele afspraak. Bezwaren en excepties tegen de vergoedingsmelding moet de Handelaar schriftelijk binnen 30 dagen vanaf
ontvangst van de melding bij SPS indienen, bij gebrek waarvan de vergoedingsmelding inclusief alle daarin opgenomen gegevens en voorbehouden geldt als correct en volledig en zonder voorbehouden.
Ingeval vorderingen van SPS tegenover de Handelaar (bijvoorbeeld bij
chargebacks en minsaldi) worden vereffend door de inning van een SEPA
Direct Debit Mandaat, wordt aan de Handelaar, voor de uitstaande bedragen, maandelijks een factuur in de vorm van een voorafgaande kennisgeving bezorgd. De inning van de SEPA Direct Debit Mandaat wordt op de
aangemelde vervaldatum voltrokken.
8.6 Vergoedingskosten
SPS is gerechtigd om aan de Handelaar bij overboekingen ontstane bankkosten alsmede overige kosten in rekening te brengen. Met name overboekingskosten die door derden (bijv. financiële instellingen) in verband
met de vergoeding worden geheven, komen voor rekening van de Handelaar en worden deze direct bij de vergoeding gedebiteerd. SPS behoudt
zich het recht voor om, bij wetswijzigingen en/of bij wijzigingen van de
door derden geïnde kosten, de betalingsmodaliteiten aan te passen.
SPS zal de Handelaar vergoedingen op basis van deze Contractsmodule
eenmalig door middel van een betalingsopdracht houdende één bedrag
vergoeden. Mocht de Handelaar overboekingen per betaalkaart wensen,
dan dient hij de meerkosten voor zijn rekening te nemen. Kosten die
in verband met de vergoeding in vreemde valuta door de bank van de
Handelaar in rekening worden gebracht, komen voor rekening van de
Handelaar.
8.7 Extra kosten/beloningen
Alle naast de provisie door de Handelaar aan SPS te betalen kosten/
tegenprestaties staan in de Contractsmodule of een eventueel apart tussen partijen gesloten extra overeenkomsten genoemd. SPS behoudt zich
het recht voor om extra overige kosten/tegenprestaties in rekening te
brengen voor zover er extra diensten worden aangeboden. Voor het
invoeren van extra diensten en kosten/ tegenprestaties is artikel 15 (wijzigingen van en aanvullingen op de Contractsmodule) doorslaggevend.
Dergelijke extra kosten/beloningen zijn bij het leveren van de dienst door
SPS betaalbaar en worden met de aan de Handelaar verschuldigde vergoeding verrekend (artikel 8.1).
Mochten de door de Handelaar verschuldigde kosten/beloningen niet
met de vergoedingen kunnen worden verrekend, dan worden deze aan
de Handelaar in rekening gebracht en dienen deze binnen tien (10) kalenderdagen na de factuurdatum te worden betaald door de Handelaar. Op
voorwaarde dat het om bedragen in euro gaat, heeft SPS het recht om bij
de Handelaar, voor de vereffening van de vorderingen, de afgifte van een
mandaat voor SEPA Direct Debit Mandaat aan te vragen of een beroep te
doen op een al bestaande mandaat. In dit geval is de Handelaar verplicht
om een SEPA Direct Debit Mandaat, in de juiste vorm, over te leggen aan

8.8 BTW
De in deze Contractsmodule vastgelegde provisies, transactiekosten,
toeslagen etc. zijn exclusief BTW. Eventuele belastingen en heffingen die
nu of in de toekomst dienen te worden vergoed over de door SPS in het
kader van deze Contractsmodule te verrichten diensten (bijv. BTW of
omzetbelasting) komen voor rekening van de Handelaar. De Handelaar is
in ieder geval verplicht om de specifiek voor zijn land geldende bepalingen in verband met de BTW of omzetbelasting (zoals reverse charge) correct toe te passen. Mochten derden daaruit aanspraken op SPS afleiden,
dan zal de Handelaar SPS volledig schadeloos stellen.

9 Storingen in de werking

9.2 Meldingsplicht
Elke storing in het (goed) functioneren van het systeem moet onverwijld
aan de door SPS aangegeven instantie worden gemeld. De Handelaar en
ook SPS zullen alle technische en organisatorische maatregelen nemen
om probleemgevallen aan ieders eigen kant (met name terminalproblemen, communicatieproblemen) op te lossen.
9.3 Afwijkingsprocedure bij het disfunctioneren van het systeem
of terminals
Valt het systeem of de terminal van de Handelaar geheel of gedeeltelijk
uit, dan dient de Handelaar tot aan de hervatting van het operationele
systeem elke aankoop telefonisch bij SPS te autoriseren. Het zodoende
verkregen autorisatienummer alsmede de transactiegegevens dienen
door de Handelaar na hervatting van het operationele systeem met de
hand in de terminal (functie “Boeking telefonisch geautoriseerd”) te worden ingevoerd. In aansluiting daarop is de Handelaar verplicht om de met
de hand opgenomen transactiegegevens (met name kaartnummer, vervaldatum, etc.) te vernietigen. Voor met de hand ingediende transacties
(functie “Boeking telefonisch geautoriseerd”) bij uitval van de terminal
kan SPS hogere provisies verrekenen. De aanwezigheid van de kaarthouder dient de Handelaar via een fotokopie van een officieel legitimatiebewijs aan te tonen. De Handelaar dient de gegevens van het legitimatiebewijs (naam en voornaam) met die van de betaalkaart op overeenstemming
ervan te controleren. De fotokopie blijft in het bezit van de Handelaar en
moet op eerste verzoek van SPS aan SPS worden overhandigd. De Handelaar draagt in deze gevallen het volledige risico ten aanzien van de mate
van betaalkracht van de kaarthouder voor de betreffende transactie.
9.4 Afwijkingsprocedure bij disfunctioneren van de betaalkaart
(beschadiging van de betaalkaart)
Als het disfunctioneren te herleiden is tot een beschadiging van de creditcard, dan is de Handelaar gerechtigd om de transactiegegevens met de
hand in de terminal in te voeren (functie “Handmatige invoer kaartgegevens”) en de door de terminal aangemaakte debetnota door de kaarthouder persoonlijk te laten ondertekenen. Voor met de hand ingediende
transacties (functie “Handmatige invoer kaartgegevens”) kan SPS hogere
provisies verrekenen. De aanwezigheid van de kaarthouder dient de Handelaar via een fotokopie van een officieel legitimatiebewijs aan te tonen.
De Handelaar dient te controleren of de gegevens van het legitimatiebewijs (naam en voornaam) overeenkomen met die van de betaalkaart. De
fotokopie blijft in het bezit van de Handelaar en moet SPS op verzoek
worden overhandigd. De Handelaar draagt in deze gevallen het volledige
risico ten aanzien van de mate van betaalkracht van de kaarthouder voor
de betreffende transactie.
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10  E xtra bepalingen voor het gebruik van de betaalkaart
voor hotelreserveringen
In het geval van een contractuele overeenkomst voor het accepteren van
de creditcard voor hotelreserveringen gelden de in de bijlagen (integrerende onderdelen van de Contractsmodule) “Hotelreserveringsgarantie”
en “Hotel Advance Deposit” vastgelegde voorwaarden.

11  E xtra bepalingen voor Dynamic Currency Conversion
DCC
De dienstverlening Dynamic Currency Conversion DCC geldt uitsluitend
voor de door SPS voorgeschreven vreemde valuta. Een overzicht van
deze vreemde valuta kan bij SPS worden opgevraagd.
De Handelaar moet garanderen dat de houder van een buitenlandse
debit- of creditcard in ieder geval vóór de betaling zelfstandig kan kiezen
of hij de aankoop in de valuta van zijn betaalkaart (Dynamic Currency
Conversion-transactie, hierna te noemen: “DCC-transactie”) of in de in de
zetel van de Handelaar geldende valuta wil verrichten. Kan de kaarthouder om een of andere reden het keuzerecht niet uitoefenen, dan vervalt de
vergoedingsaanspraak van de Handelaar op SPS.
Bij DCC-transacties is ten opzichte van de kaarthouder de door SPS voor
de geaccepteerde buitenlandse betaalkaart aangegeven valutakoers van
toepassing. De Handelaar accepteert de door SPS aangegeven valutakoers.

12  E xtra bepalingen voor specifieke eisen in
verschillende landen
Afwijkende, specifieke, juridisch dwingende eisen in verschillende landen (van juridische aard) prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.

13  Bescherming persoonlijke gegevens
De Contractpartĳen verplichten zich om de bepalingen van de toepasselijke wet op de verwerking van persoonsgegevens na te leven. De
Contractpartĳen zijn de verantwoordelijken voor de verwerking (“data
controller”), en SPS is de verwerker (“data processor”), voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de door
SPS aangeboden betaalkaarten. De Contractpartĳen dragen alleen alle
verantwoordelijkheid voor het naleven van de toepasselijke wetten en
reglementen inzake verwerking van persoonsgegevens en bescherming
van het privé-leven. Elke verantwoordelijkheid van de verwerker wordt in
dit opzicht – voor zover wettelijk toegestaan – volledig uitgesloten, en zal
desgevallend minstens in overeenstemming met artikel 14 hierna beperkt
worden.
De Handelaar erkent hierbij uitdrukkelijk dat SPS alle door de wet aan de
verwerker opgelegde verbintenissen naleeft en dat hij gepaste technische en organisatorische maatregelen zal treffen die nodig zijn om de
persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de
toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
SPS is gerechtigd om gegevens betreffende deze contractuele betrekking in de benodigde vorm aan door SPS bepaalde derden (bijv. centrale
instanties of banken) ter beoordeling van eventuele risico’s of voor de
afwikkeling van transacties te doen toekomen, en de Handelaar verklaart
en garandeert in dit opzicht dat de ermee gepaard gaande persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet (dus eventueel met
de schriftelijke toestemming en minstens met voorafgaande informatie
van de betrokkenen) zijn bekomen een aan SPS overgedragen. SPS is
gerechtigd om de stamgegevens van de Handelaar aan Betaalkaart-organisaties die zijn aangesloten bij de door SPS aangeboden betaalkaarten
voor reclamedoeleinden (in het bijzonder opname in lijsten van Handelaaren) door te geven.
De Handelaar is op de hoogte van het feit dat de data voortvloeiende uit
deze Contractsmodule (met name stam- en transactiedata) in Zwitserland door een verbonden vennootschap van de SIX Group worden verwerkt. De Handelaar gaat daarmee akkoord, verleent zijn uitdrukkelijke
toestemming en verklaart en garandeert dat voor zover als nodig de
betrokkenen personen hiervan zijn geïnformeerd en desgevallend hiermee hun toestemming schriftelijk hebben gegeven, zoals door de toepasselijke wet opgelegd. De Handelaar is verplicht om alle systemen en
informatiedragers die kaartgegevens (vooral kaartnummers, vervaldata
of informatie over kaarthouders en transacties) bevatten, te beveiligen
tegen verlies en tegen toegang door onbevoegde derden. De Handelaar
verplicht zich in het bijzonder om de richtlijnen voor gegevensbeveiliging
van SPS en de eisen van de internationale Betaalkaart-organisaties – de
Payment Card Industry Data Security Standard van Visa International,
MasterCard International (ook “PCI-standaard” genoemd) te allen tijde
in acht te nemen. De huidige versie van de PCI-standaard kan op
www.pcisecuritystandards.org worden ingezien. De momenteel geldende versies van de richtlijn inzake gegevensbeveiliging van SPS zijn
als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd en vormen hiervan

een integrerend bestanddeel. De Handelaar is in het bijzonder verplicht
om stukken die het naleven van de PCI-standaard door de Handelaar
bevestigen en met inachtneming van de PCI-standaard moeten worden
opgesteld, beschikbaar te stellen. Kunnen de PCI-standaards door de
Handelaar niet worden nagekomen of kan het nakomen ervan niet door
de Handelaar worden bevestigd, dan is SPS gerechtigd om schadeclaims
op SPS van de Betaalkaart-organisaties in geval van schending door de
Handelaar te verhalen op de Handelaar. Verder is de Handelaar verplicht
om aan zijn medewerkers, hulppersonen en andere door hem aangestelde hulpkrachten alsmede om het even welke derden die toegang hebben tot vertrouwelijke of anderszins beschermde gegevens (met name
kaartgegevens) het nakomen van de bepaling ter bescherming van persoonsgegevens alsmede de PCI-standaarden op te leggen. De Handelaar
is aansprakelijk voor het nakomen van deze bepaling voor zichzelf maar
ook voor de bovengenoemde derden. De Handelaar is aansprakelijk voor
het nakomen van de richtlijnen inzake gegevensveiligheid alsmede van de
PCI-standaarden.

14  Aansprakelijkheid
De Handelaar is aansprakelijk voor schade van SPS die ontstaat door een
gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen, met name op technisch,
organisatorisch en administratief gebied. Met name is SPS gerechtigd
om eventuele schadeclaims zoals boetes en/of administratiekosten van
de internationale Betaalkaart-organisaties (Visa International, MasterCard International etc.) alsmede andere kosten aan de Handelaar door te
belasten. De Handelaar vrijwaart SPS hiervan volledig en neemt deze
boetes en andere kosten volledig voor zijn rekening. SPS sluit elke aansprakelijkheid – voor zover wettelijk toegestaan – uit en is enkel bij opzet,
dwaling of grove nalatigheid aansprakelijk. SPS is met name tegenover de
Handelaar niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in geval van overmacht en/of als gevolg van derving, onderbreking of storingen van de
technische systemen en apparatuur. De aansprakelijkheid van SPS voor
indirecte en gevolgschade, bijvoorbeeld gederfde winst, aanspraken van
derden, niet gerealiseerde besparingen etc. is uitgesloten. Bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij persoonlijk letsel. Partijen zijn ook aansprakelijk voor door de door hen in de arm genomen derden veroorzaakte schade alsof deze door henzelf is veroorzaakt.

15  Wijzigingen van en aanvullingen op de
Contractsmodule
Wijzigingen van en aanvullingen op de Contractsmodule, inclusief Algemene Voorwaarden en overige integrerende onderdelen van de Contracts
module, dienen ten behoeve van het tot stand komen ervan dwingend
schriftelijk te geschieden en moeten door beide contractspartijen worden
ondertekend. Voorbehouden blijven onderstaande bepalingen conform
lid 2 en 3 van dit artikel. Een afwijkend gedrag van bepalingen van de
Contractsmodule, inclusief Algemene en Bijzondere voorwaarden en
eventuele aanvullende bepalingen bij de Contractsmodule, wettigt niet
een wijziging van of aanvulling op de Contractsmodule. SPS behoudt zich
het recht voor om te allen tijde de Algemene Voorwaarden, overige integrerende onderdelen van de Contractsmodule alsmede de provisies en
kosten voor de individuele betaalkaartsystemen te wijzigen en aan te
vullen. Deze wijzigingen of aanvullingen worden de Handelaar ten minste
60 dagen voor het van kracht worden ervan schriftelijk bekendgemaakt.
Als de Handelaar het met de meegedeelde wijziging of aanvulling niet
eens is, dan heeft hij het recht om de Contractsmodule waarop de verandering of aanvulling betrekking heeft binnen 30 dagen vanaf ontvangst
van de wijziging of aanvulling per het tijdstip van het van kracht worden
van de wijziging of aanvulling middels een aangetekend schrijven op te
zeggen. Laat de Handelaar de opzegging achterwege, dan geldt dit als
toestemming voor een wijziging of aanvulling van de betreffende voorwaarden of provisies en kosten. Als de Handelaar binnen de verleende
termijn bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de Contractsmodule
automatisch ontbonden. Wijzigingen van het systeem conform artikel 3.5
alsmede het nemen van veiligheidsmaatregelen conform artikel 2.1.3 gelden niet als wijzigingen in de zin van artikel 15 en geven derhalve geen
recht op opzegging.

16  Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de
Contractsmodule
16.1 Inwerkingtreding
De Contractsmodule incl. Algemene Voorwaarden, treden in werking
nadat deze door beide partijen is ondertekend of in voorkomend geval bij
het opsturen van de activeringsbevestiging door SPS.
16.2 Duur
De Contractsmodule wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
16.3 Normale opzegging
De Contractsmodule kan individueel worden opgezegd door middel van
een aangetekend schrijven mits het respecteren van een opzegtermijn
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van 1 maand indien de opzegging uitgaat van de Handelaar en een termijn van 2 maanden indien de opzegging uitgaat van SPS. De opzegging
van een Contractsmodule leidt niet tot opzegging van de overige Contractmodules.
Het recht op opzegging van de Handelaar conform artikel 15 en het recht
van contractpartijen op onmiddellijke opzegging om gewichtige redenen
conform artikel 16.4 blijft voorbehouden.
16.4 Buitengewone opzegging
SPS is in geval van gewichtige redenen gerechtigd om de Contractmodules zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden. Gewichtige
redenen zijn in het bijzonder:
– met betrekking tot het vermogen van de Handelaar is faillissement
aangevraagd;
– verslechtering van het vermogen van de Handelaar zonder dat er
passende maatregelen kunnen worden genomen;
– wisseling van eigenaar/wijziging van zeggenschap van/in de Handelaar
zonder voorafgaande toestemming van SPS;
– schending van de contractuele bepalingen door de Handelaar;
– herhaalde reclamaties/chargebacks (conform artikel 4.5.2) en/of
– herhaaldelijk door banken die betaalkaarten uitgeven als frauduleus
gemelde transacties (conform artikel 4.5.2) en/of
– overige ongerijmdheden bij afgerekende transacties
– het niet genereren van omzetten door de Handelaar gedurende ten
minste 2 jaar.

hoeven stellen. Dergelijke derden zijn gemachtigd om voor SPS uit de
Contractsmodule resulterende rechtshandelingen te verrichten en voor
dat doeleinde in naam van SPS op te treden.
SPS is gerechtigd om de contractuele betrekking over te dragen aan een
andere gelieerde vennootschap. Daarbij wordt de Handelaar op passende
wijze geïnformeerd.
18.7 Kennisgevingen/communicatie
Voor zover er in deze Contractsmodule geen andere vorm uitdrukkelijk is
overeengekomen, vinden kennisgevingen schriftelijk plaats (ook per
e-mail aan info.benelux@six-payment-services.com).
18.8 Toepasselijk recht en forumkeuze
Alle uit de voorliggende Contractsmodule en de Algemene Voorwaarden
afgeleide rechtsbetrekkingen tussen de Handelaar en SPS zijn onderhevig aan het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag. De
rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te
nemen van ieder geding dat verband houdt met de voorliggende algemene voorwaarden.

16.5 Gevolgen van de ontbinding van de Contractsmodule
De verplichtingen op basis van de artikelen 6.2 (bewaarplicht), 6.3 (verplichting tot afgifte en informatie, 13 (bescherming persoonlijke gegevens), 14 (aansprakelijkheid), 17 (vertrouwelijkheid) , 18.3 (verbod inzake
overdracht en verrekening) en 18.8 (toepasselijke recht en forumkeuze)
blijven ook na de opzegging en beëindiging van de Contractsmodule van
kracht.
Bij beëindiging van de Contractsmodule dient de Handelaar alle verwijzingen naar de betreffende contracten te verwijderen en SPS het ter
beschikking gestelde materiaal terug te geven.
In geval van opzeggingen is SPS gerechtigd om de uitbetaling van de
vergoedingen aan de Handelaar gedurende 180 dagen na het tijdstip van
de beëindiging van de Contractsmodule achter te houden.

17   Vertrouwelijkheid
Partijen verplichten zich wederzijds om alle hen bij de uitvoering van deze
Contractsmodule ter kennis komende als vertrouwelijk aangegeven of
evident vertrouwelijke informatie, documenten, gegevens, knowhow en
procestechnieken, die niet algemeen bekend, noch algemeen toegankelijk zijn, alsmede de overeengekomen condities geheim te houden en
deze telkens alleen met schriftelijke toestemming van de bekend makende
partij voor derden toegankelijk te maken.

18  Slotbepalingen
18.1 Recht van SPS tot het geven van instructies
De Handelaar is verplicht om de technische, organisatorische en administratieve instructies en handleidingen van SPS en van de terminal- en systeemleveranciers in acht te nemen.
18.2 Informatie van SPS in verband met Interchange
De Handelaar kan de hoogte van de vergoeding aan de uitgever van de
betaalkaarten bij SPS opvragen.
18.3 Verbod tot overdracht en verrekening
Het overdragen van de aanspraken van de Handelaar op SPS is uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van SPS toegestaan.
Vorderingen van de Handelaar op SPS kunnen uitsluitend met de uitdrukkelijke toestemming van SPS worden verrekend.
18.4 Overige bepalingen
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (inclusief provisies en
kosten) nietig of ongeldig wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen
onverlet en dienen deze zodanig te worden geïnterpreteerd alsof de Contractsmodule zonder de ongeldige bepaling zou zijn gesloten. Hetzelfde
geldt voor hiaten in de Contractsmodule en bij wijzigingen van of aanvullingen op de Contractsmodule.
18.5 Afstand doen van een recht
Mochten er rechten op basis van deze Contractsmodule door SPS niet
worden geclaimd, dan betekent dit op generlei wijze dat afstand wordt
gedaan van deze rechten, tenzij er door SPS een uitdrukkelijke schriftelijke afstandsverklaring wordt afgegeven.
18.6 Erbij betrekken van derden/overdracht aan gelieerde vennootschappen
SPS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de nakoming van haar
contractuele verplichtingen (zowel technisch als administratief) volledig
over te dragen aan derden zonder de Handelaar hiervan op de hoogte te
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