ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART
1. Definities
In het kader van huidige gebruiksvoorwaarden dienen onderstaande begrippen als volgt verstaan te worden:
"Alpha Card": de C.V.B.A. Alpha Card, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel te B-1170 Brussel, Vorstlaan 100, met KBO-nummer 0463.926.551.
"American Express": De American Express entiteit belast met de registratie van de door middel van de Kaart gevoerde
verrichtingen.
De "Kaart": de American Express Kaart die werd afgeleverd aan haar Kaarthouder; het gaat om een Hoofdkaart of een
Bijkomende Kaart.
Een "Instelling": een onderneming waarbij producten of diensten kunnen worden verworven door gebruik van de Kaart.
"De Kaarthouder": de persoon wiens naam op de Kaart vermeld wordt. Dit is ofwel de Hoofdkaarthouder ofwel de houder
van de Bijkomende Kaart
"De Hoofdkaarthouder":
de persoon die de opening van de kaartrekening gevraagd heeft’’;
de persoon die een "Bijkomende Kaart" gevraagd heeft;
de rechtspersoon die de Kaart aangevraagd heeft wanneer het gaat om een "Business Card".
De “Houder van de Bijkomende Kaart” is de persoon wiens naam vermeld staat op de Bijkomende Kaart.
De “Kaartrekening” is de hoofdrekening geopend bij Alpha Card op naam van de Hoofdkaarthouder en waaraan de kaarten
van de Kaarthouders verbonden zijn.
De “Algemene Voorwaarden” zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Kaart.
2. Toekenning van de Kaart
2.1. Toekenningsvoorwaarden van de Kaart
Alpha Card beslist vrij over de al dan niet toekenning van de Kaart in functie van de door de Kaarthouder verstrekte inlichtingen.
De Kaart is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden aan derden. Zij mag alleen door de Kaarthouder gebruikt worden.
Zij is en blijft eigendom van Alpha Card.
Alpha Card draagt het risico voor het verzenden van de Kaart per post of de verzending van elk middel dat er het gebruik van
toelaat.
2.2. Hoofdkaart
De Kaart wordt uitsluitend uitgegeven op naam van een natuurlijke persoon.
Wanneer Alpha Card aan een rechtspersoon een Kaart toekent, dan zal op deze Kaart de naam vermeld worden van de natuurlijke
persoon die gemachtigd is ze te gebruiken, enkel voor professionele doeleinden, evenals de naam van de rechtspersoon.
In zulk geval zal die rechtspersoon, samen met de natuurlijke persoon die houder is van de Kaart hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden zijn voor de betaling van alle bedragen die zij verschuldigd zijn of zullen zijn door het ondertekenen of door het gebruik
van de Kaart.
2.3. Bijkomende Kaart
Wanneer op verzoek van de Hoofdkaarthouder een Bijkomende Kaart aan een familielid of één van zijn naasten gegeven wordt, zijn
de Hoofdkaarthouder en de Houder van de Bijkomende Kaart hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle bedragen die zij
verschuldigd zijn of zullen zijn door het ondertekenen of door het gebruik van de Bijkomende Kaart, en dit vanaf het eerste gebruik
De rechten verleend aan de Houder van de Bijkomende Kaart zijn identiek en ondergeschikt aan die van de Hoofdkaarthouder.
De inlichtingen bestemd voor de Houder van de Bijkomende Kaart hebben enkel betrekking op de verrichtingen uitgevoerd met de
Bijkomende Kaart en kunnen beperkt worden door toepassing van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
2.4. Sluiten van de overeenkomst
Wat ook de wijze is waarop de Kaart is toegekend, de overeenkomst zal als afgesloten worden beschouwd van zodra de
Kaarthouder ofwel de Kaart heeft laten activeren, ofwel zijn handtekening heeft gezet op de rugzijde van de Kaart, of op het
moment van het eerste gebruik van de Kaart.
De Kaarthouder heeft het recht, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de Kaart, volgens
de modaliteiten voorzien in artikel 14, mee te delen aan Alpha Card dat hij afziet van de Kaart zonder daarvoor een reden te
moeten opgeven en zonder boetes. In dat geval verbindt hij zich ertoe de Kaart te vernietigen.
2.5. Kennis en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de Kaart door de Kaarthouder
De Kaarthouder verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden.
De Kaarthouder kan te allen tijde, op verzoek, het geheel van contractuele bepalingen krijgen die hem verbinden ten aanzien van
Alpha Card, opgesteld in het Nederlands, alsook desgevallend, alle andere inlichtingen voorzien door de wet, op papier of een
andere duurzame drager.
____________________________________________________________________________________
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De publicatie van de huidige Algemene Voorwaarden op de website www.americanexpress.be/lu wordt beschouwd als een
duurzame drager.
De Hoofdkaarthouder draagt er zorg voor dat de houders(s) van de Bijkomende Kaart(en) op de hoogte gebracht woreden van de
Algemene Gebruiksvoorwaarden..
2.6. Vervanging van de Kaart
De Kaarthouder zal automatisch een nieuwe Kaart ontvangen bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige Kaart, tenzij
door de Kaarthouder of door Alpha Card aan onderhavige overeenkomst een einde gemaakt wordt. Onverminderd het recht van
beëindiging door de Kaarthouder overeenkomstig artikel 11.2, bevestigt de Kaarthouder door het ondertekenen of door het gebruik
van deze nieuwe Kaart dat hij kennis genomen heeft van de op dat ogenblik geldende gebruiksvoorwaarden en dat hij ze
aanvaardt.
3. Diensten aangeboden door de Kaart
3.1. Diensten
Mits naleving van de contractuele voorwaarden biedt de Kaart volgende diensten aan de Kaarthouder:
3.1.1. Betaling
De Kaart biedt haar houder de mogelijkheid om producten en diensten aangeboden door de Instellingen te betalen middels
voorlegging van de Kaart en ondertekening van een debetnota die hem door de Instelling wordt voorgelegd.
De Kaarthouder moet de Kaart voorleggen aan iedere Instelling die hem erom verzoekt, los van de ondertekening van de debetnota.
De Kaarthouder aanvaardt dat zijn Kaartrekening gedebiteerd wordt, wanneer hij zijn kaart voorlegt om een Instelling te betalen en
hij zijn handtekening plaatst om zijn aankoop te bevestigen. De Kaarthouder wordt geacht in te stemmen met een debet met
betrekking tot elke overeenkomst die hem bindt aan een Instelling en waarvan het bedrag bepaald is in die overeenkomst; hij
wordt geacht de Instelling te machtigen de Kaart te debiteren voor die transactie.
Sommige betalingen vereisen echter niet de ondertekening van een debetnota. Het gaat onder meer om:
de betalingen door middel van de Kaart uitgevoerd op elk systeem of apparaat dat de betaling op een terminal
toelaat van producten of diensten aangeboden door een Instelling;
de betalingen die resulteren uit een betalingsopdracht die door middel van de Kaart door de Kaarthouder aan de
Instelling wordt overgemaakt met gebruik van een techniek van communicatie op afstand.
Noch de Hoofdkaarthouder noch de Houder van de Bijkomende Kaart kunnen transacties annuleren vanaf het moment waarop zij
werden goedgekeurd, zoals hierboven beschreven, behalve ingeval van terugkerende debets en volgens de voorwaarden vervat in
artikel 3.1.4.
Alpha Card is gehouden aan te geven en de Kaarthouder aanvaardt dat de betaling aan de Instelling wordt geacht verricht te zijn
op de datum waarop de Kaarthouder de bedragen die overeenstemmen met de debiteringen die voorkomen op zijn uittreksel, moet
betalen aan Alpha Card. Dit verandert niets aan de datum waarop de Instelling betaald is, (en die het voorwerp is van een
afzonderlijke overeenkomst), noch aan de geldigheid van het gebruik van de Kaartrekening als betaalmiddel, noch aan het feit dat
de Kaarthouder de transactie goedkeurt, noch aan het feit dat de Kaarthouder gehouden is Alpha Card de transactie te betalen die
Alpha Card hem toegestaan heeft.
3.1.2. Garantie
De Kaart biedt haar houder de mogelijkheid om een garantie te stellen in het kader van bepaalde dienstverrichtingen waar het
verlenen van een waarborg gebruikelijk is.
De garantie wordt gesteld volgens de modaliteiten bepaald door de Instelling en noodzaakt de mededeling door de Kaarthouder
van de gegevens met betrekking tot de Kaart aan de Instelling.
3.1.3. Opvraging van contant geld
De kaart kan de mogelijkheid aan de Kaarthouder geven contant geld af te halen aan automatische geldverdelers in België en in
het buitenland. Het gebruik van de kaart aan automatische geldverdelers is slechts mogelijk na de kaart in het toestel te hebben
gebracht, haar elektronische identificatie en het vormen van de code op het klavier.
Op de afhaling van contant geld zullen kosten verschuldigd zijn gelijk aan 3,5 % van het afgehaalde bedrag, met een minimum van
5 euro.De bedragen in contant geld die kunnen afgehaald worden, staan vermeld op www.americanexpress.be/lu of kunnen
bevestigd worden door de Klantendienst.
3.1.4. Terugkerende debets ( domiciliëring)
Wanneer de Kaarthouder de Kaart gebruikt in het kader van door hem goedgekeurde terugkerende debets , vormt dit een toelating
voor Alpha Card om alle bedragen in het kader van deze domiciliering voor rekening van de Kaarthouder te betalen en impliceert
dit de verbintenis van deze laatste om deze bedragen terug te betalen.
De realisatie van terugkerende debets vergt de toekenning van een lastgeving van de Kaarthouder aan, al naargelang het geval,
één of meerdere van volgende personen: de Instelling, Alpha Card of de betalingsdienstaanbieder van de Instelling.
De lastgeving zal minstens moeten bevatten:
1) de uitdrukkelijke toestemming van de Kaarthouder;
2) een uitdrukkelijke verwijzing naar de onderliggende overeenkomst die op haar beurt de draagwijdte bepaalt van de
gedomicilieerde schuldvorderingen met betrekking tot de aard, de vervaldatum en, zo mogelijk, het juiste bedrag.
Indien de Kaarthouder de betaling van de terugkerende debets wenst op te schorten, moet hij Alpha Card en de partij wiens
facturen of premies betaalbaar zijn via de terugkerende debets op de hoogte brengen en zich schikken naar de desbetreffende
contractsbepalingen, vooral wat betreft de opzeggingsperiode.
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De Kaarthouder kan in elk geval de terugkerende debets op elk moment beëindigen en ten laatste op het einde van de werkdag
voorafgaand aan de dag overeengekomen voor de debitering van de fondsen.
In geval van schorsing of annulering van de Kaart, om welke reden ook, heeft Alpha Card het recht om de begunstigde(n) van de
terugkerende debets hiervan in kennis te stellen, met de vermelding dat de terugkerende debets die vanaf de schorsing of de
annulering van de Kaart ter betaling aangeboden worden, geen gunstig gevolg zullen kennen.
Indien de begunstigde van de terugkerende debets een factuur of premie ter betaling aanbiedt na de schorsing of de annulering
van de Kaart en vóór de ontvangst van de kennisgeving van Alpha Card, behoudt Alpha Card zich het recht voor om de verrichting
te annuleren of tegen te boeken.
3.1.5.
Aanvullende diensten
Aanvullende diensten of voordelen kunnen aangeboden worden die onderhavig zijn aan afzonderlijke algemene voorwaarden. Deze
diensten kunnen bij wijze van voorbeeld volgende diensten omvatten : verzekerings- of bijstandprogramma’s,
getrouwheidsprogramma’s en aanbiedingen van kaartaccepterende bedrijven.
De diensten en voordelen die aangeboden worden door derden zijn onderhavig aan de Algemene Voorwaarden bepaald door deze
partij. Elk mogelijk geschil moet onmiddellijk en rechtstreeks met de desbetreffende derde worden beslecht. Diensten en
uitkeringen kunnen met of zonder kennisgeving worden gewijzigd of beëindigd. Alpha Card is niet verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor diensten die niet rechtstreeks door hen worden verleend.
Als de Kaartrekening geannuleerd is het de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder om vervanging van de diensten of nieuwe
betalingsregelingen te treffen met de desbetreffende dere partijen, indien deze diensten mogelijk blijven.
3.2. Toestemming
De Kaarthouder geeft zijn toestemming voor de uitvoering van een transactie of een reeks transacties volgens de modaliteiten
hierboven beschreven in artikel 3.1, met betrekking tot de desbetreffende dienst.
De Kaarthouder kan de transactie niet herroepen na de betalingsopdracht voor de transactie of zijn instemming voor de uitvoering
van de transactie gegeven te hebben aan de Instelling.
In de hypothese dat het bedrag van een transactie het gemiddeld bedrag van de door de Kaarthouder uitgevoerde transacties in
belangrijke mate overschrijdt, kan de mededeling van de toestemming, zoals beschreven voor elke dienst, onvoldoende blijken ter
uitvoering van de betaling. Teneinde fraude tegen te gaan zal een nieuwe mededeling van de toestemming van de Kaarthouder
door Alpha Card kunnen gevraagd worden op een aan de situatie aangepaste wijze.
3.3. Uitgavenlimiet
Het gebruik van de Kaart is niet onderworpen aan een uitgavenlimiet.
De Hoofdkaarthouder kan per aangetekend schrijven vragen een maandelijks uitgavenplafond te bepalen dat overeenkomt met zijn
behoefte, onder voorbehoud van aanvaarding door Alpha Card van het gevraagde plafond. De Hoofdkaarthouder kan – maximaal
twee maal per jaar – schriftelijk een wijziging van het bepaalde plafond vragen. Alpha Card zal het bepaalde plafond meedelen aan
de Hoofdkaarthouder, alsook elke wijziging van dit plafond of van de toepassingsmodaliteiten ervan.
Alpha Card behoudt zich evenwel het recht voor een transactie te weigeren in het geval dat het bedrag ervan duidelijk niet
terugbetaald zou kunnen worden door de Kaarthouder rekening houdend met zijn uitgavenhistoriek en de inlichtingen meegedeeld
door de Kaarthouder met betrekking tot onder meer zijn financiële situatie.
3.4. Monetaire omrekening
Bedragen in andere valuta dan euro worden omgerekend in euro. De omrekening in euro geschiedt op de datum waarop de
debetnota door American Express wordt verwerkt. Aangezien de verwerkingsdatum afhangt van de datum waarop de nota bij
American Express wordt ingediend door de Instelling, is dit niet noodzakelijk de datum waarop de transactie plaatsvindt.
Transacties die niet in Amerikaanse dollars worden uitgevoerd, worden eerst omgerekend in Amerikaanse dollars. Het aldus
verkregen bedrag in Amerikaanse dollars wordt vervolgens omgerekend in euro's. Transacties die wel in Amerikaanse dollars
worden uitgevoerd, worden direct in euro’s omgerekend.
De omrekeningskoersen zijn gebaseerd op de door American Express geselecteerde interbancaire tarieven die gewoonlijk door de
bedrijfstak worden gehanteerd, zoals die gelden op de werkdag voorafgaand aan de verwerkingsdatum, vermeerderd met een
omrekeningscommissie van 2,5 % (waarvan 1% ten gunste van American Express). Indien derden transacties omrekenen alvorens
deze bij American Express te declareren, zullen de door deze derden gehanteerde omrekeningskoersen van toepassing zijn.
De referentiewisselkoers wordt dagelijks vastgesteld. De Kaarthouder gaat ermee akkoord dat wijzigingen in de
referentiewisselkoers met onmiddellijke ingang worden toegepast, zonder dat dit aan hem wordt meegedeeld. De in rekening
gebrachte wisselkoers is niet noodzakelijk de op de transactiedatum beschikbare koers is, aangezien de wisselkoers wordt bepaald
door de datum waarop het kaartaccepterende bedrijf een transactie doorgeeft. Dit hoeft niet de datum te zijn waarop de
Kaarhouder toestemming heeft gegeven voor de transactie. De referentiewisselkoers kan telefonisch bekomen worden bij de
Klantendienst. zoals bepaald in artikel 14.
4. Informatie van de Kaarthouder - uitgavenoverzicht
Een overzicht van de uitgaven gedaan met de Kaart, met vermelding van de wettelijk vereiste informatie,zal iedere maand worden
gezonden voor zover er door Alpha Card nieuwe verrichtingen werden geboekt sinds het voorgaande overzicht op de Kaartrekening.
De maandelijkse rekeningafschriften van de uitgaven verricht door alle Kaarthouders, zullen geldig opgestuurd worden naar de
Hoofdkaarthouder en samengevat worden op één enkel uitgavenoverzicht.
Voor elke nieuwe papieren kopie van een reeds bezorgd maandelijks overzicht wordt een kost aangerekend van drie euro.
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5. Betwistingen van transacties en klachten
5.1. Betwisting van een niet-toegestane of slecht uitgevoerde betaling
Iedere betwisting van een rekeninguittreksel dient te gebeuren per schrijven aan Alpha Card overeenkomstig artikel 14.
Indien de Kaarthouder het rekeninguittreksel of een debitering op dat rekeninguittreksel wenst te betwisten, dient hij Alpha Card
ervan te verwittigen onmiddellijk nadat hij kennis nam van de transactie.
In geval van betwisting van een transactie verricht met de Kaart draagt Alpha Card de bewijslast, desgevallend met alle middelen
van recht, van het feit dat de transactie geauthentificeerd was,juist werd geregistreerd en geboekt, en niet behept iwas met een
technisch of ander defect.
Ingeval van een transactie die hij niet toegestaan of slecht uitgevoerd acht, zal de Kaarthouder verantwoordelijk zijn voor die
transactie, indien hij ze niet onmiddellijk of ten laatste binnen een termijn van maximum dertien (13) maanden volgende op de
datum van debitering betwist.
De Kaarthouder bekomt slechts de rechtzetting van een niet-toegestane of slecht uitgevoerde transactie indien hij ze signaleert
binnen die termijn.
Die termijn van dertien (13) maanden wordt herleid naar 90 (negentig) dagen wanneer de betalingsdienstaanbieder van de
Instelling niet gelegen is in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Op vraag van Alpha Card verbindt de Kaarthouder zich ertoe om zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van zijn
betwisting, van een probleem alsook van elke informatie die Alpha Card met betrekking erop zou kunnen vragen, te sturen naar het
adres vermeld in artikel 14. Bij het verstrijken van de periode vermeld in de vorige alinea wordt de inhoud van het
rekeninguittreksel beschouwd als aanvaard en goedgekeurd.
In geen enkele omstandigheid zal Alpha Card moeten bewijzen dat zij een door de Kaarthouder uitgevoerde verrichting.al betaald
heeft aan de Instelling.
In het geval van een niet toegestane betalingsverrichting en onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet onder huidige titel
en na een prima facie onderzoek op fraude door de Kaarthouder ? tbetaalt Alpha Card aan de Kaarthouder onverwijld het bedrag
van die niet toegestane betalingsverrichting terug, evenals de eventuele intresten en herstelt zij in voorkomend geval de door de
betaling gedebiteerde rekening in de toestand zoals die zou geweest zijn mocht de niet toegestane betalingsverrichting niet hebben
plaatsgevonden.
5.2. Betwisting van een toegestane betaling
Huidig artikel is uitsluitend van toepassing op transacties uitgevoerd bij Instellingen gevestigd in een Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.
De Kaarthouder kan om terugbetaling vragen van een transactie indien aan de volgende twee voorwaarden cumulatief is voldaan :
(i) de toestemming, wanneer zij werd gegeven, niet het exacte bedrag van de betalingsverrichting aanduidde en (ii) indien het
bedrag dat op het rekeninguittreksel staat, hoger is dan het bedrag dat hij redelijkerwijze had kunnen verwachten.
Daarentegen bestaat er geen recht tot terugbetaling als aan de volgende 2 voorwaarden cumulatief is voldaan : (i) de Kaarthouder
heeft rechtstreeks zin goedkeuring gegeven aan Alpha Card voor uitvoering van de betaaltransactie en (ii) de informaties met
betrekking tot een transactie in de toekomst zijn ten laatste vier weken voor de vervaldag doorgegeven door Alpha Card of de
Aangesloten Handelszaak.
De Kaarthouder dient een terugbetalingsverzoek in te dienen binnen de acht (8) weken volgend op de datum waarop de fondsen
werden gedebiteerd. Dit verzoek wordt schriftelijk gericht aan Alpha Card op het adres vermeld in artikel 14.
Alpha Card zal het verzoek tot terugbetaling in behandeling nemen, waarbij zij het recente bestedingspatroon en alle relevante, op
de transactie betrekking hebbende omstandigheden in overweging zal nemen. De Kaarthouder dient Alpha Card alle informatie te
geven die hij over de omstandigheden van de transactie kan verstrekken en Alpha Card zal deze informatie kunnen doorgeven aan
andere bedrijven of personen die de vraag onderzoeken.
Binnen een termijn van tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van de volledige informatie en documentatie over de
betwisting, met inbegrip van de vraag om informatie die de Kaarthouder zou kunnen doen ter bevestiging van het feit dat de
betwisting betrekking heeft op een transactie die onder dit artikel valt, zal Alpha Card overgaan tot terugbetaling of zal zij aan de
Kaarthouder uitleg geven over haar weigering dit te doen, met aanduiding van de instanties waarop de Kaarthouder dan beroep
kan doen. Alpha Card behoudt zich het recht voor de Kaartrekening dienovereenkomstig recht te zetten.
5.3. Andere klachten
Indien de Kaarthouder een klacht heeft betreffende de Kaartrekening of de betalingsdienst waarvan hij genoten heeft, kan hij
contact opnemen met de klantendienst van Alpha Card volgens de voorwaarden vervat in artikel 14. Indien de Kaarthouder die de
Kaart gebruikt voor andere dan professionele doeleinden, er niet in slaagt zijn klacht op te lossen door zich te richten tot Alpha
Card,en hij van Alpha Card een definitief antwoord heeft gekregen, kan hij zijn klacht overmaken aan één van de instanties
geviseerd in artikel 14.
6. Verplichtingen van de Kaarthouder
6.1. Rechten en gebruiksvoorwaarden van de Kaart
6.1.1. Conform gebruik van de Kaart
De Kaarthouder gebruikt de Kaart conform de voorwaarden van verdeling en van gebruik, evenals in overeenstemming met alle
toepasselijke wettelijke voorwaarden en bepalingen.
Behalve in geval van diefstal of verlies van de Kaart, is de Kaarthouder verantwoordelijk voor alle verrichtingen die met de Kaart
zijn uitgevoerd en dit van zodra het afschrift of het nummer ervan op de debetnota staat of op het document opgesteld door de
Instelling, zelfs in geval van afwezigheid van handtekening.
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6.1.2. Geldigheidsperiode van de Kaart
De Kaart mag alleen gebruikt worden gedurende de periode waarvoor zij geldig verklaard is. Het is verboden de Kaart te gebruiken
voor of na haar geldigheidsperiode of na mededeling aan de Kaarthouder dat de Kaart geannuleerd of ingetrokken werd.
6.1.3. Veiligheid van de Kaart
De Kaarthouder neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de Kaart en de middelen die het gebruik ervan
toelaten, te verzekeren
6.2. Betaling van de maandelijkse rekeninguittreksels
6.2.1. Betaling van de maandelijkse rekeninguittreksels
Alle aankopen en uitgaven uitgevoerd met de Kaart, alsook alle inschrijvingskosten en jaarlijkse of andere bijdragen, moeten
betaald worden vanaf de ontvangst van de uitgavenstaat, die geldt als factuur. Zoniet behoudt Alpha Card zich het recht voor het
gedeeltelijk of volledig gebruik van de Kaart op te schorten overeenkomstig artikel 7.3.
De Kaarthouder of de Hoofdkaarthouder is gehouden om de maandelijkse uitgavenstaten te verifiëren bij de ontvangst ervan. Alpha
Card is er niet toe gehouden om een originele kopie van de debetnota of van het controlestrookje uitgereikt door een elektronisch
betalingsapparaat dat de uitgave geregistreerd heeft, te bewaren of voor te leggen.
In geval van een belangrijke betalingsachterstand of opeenvolgende vertragingen in de terugbetalingen, kan Alpha Card van de
Kaarthouder eisen een bankdomiciliëring in de plaats te stellen van alle volgende maandelijkse terugbetalingen.
6.2.2. Gevolgen van een laattijdige betaling
6.2.2.1. Verwijlintresten en forfaitaire vergoeding
Er zal geen intrest en/of vergoeding aangerekend worden voor alle betalingen geregistreerd door Alpha Card vóór de 25ste dag na
de facturatiedatum. Bij een grotere achterstand, zal automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een bedrag gelijk
ste
aan 2,50% van het saldo verschuldigd op de 25 dag volgend op de facturatiedatum in rekening gebracht worden. Bij gebrek aan
betaling, zal per maand vanaf de 60ste dag na de facturatiedatum een bijkomende vergoeding van 2,50% van het verschuldigde
bedrag in rekening gebracht worden. In het geval Alpha Card in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te leven, kunnen
dezelfde bedragen van haar worden gevorderd.
De hierboven vermelde vergoedingen wijken geenszins af van de verplichting de uitgavenstaten bij ontvangst te betalen. Bijgevolg
zal op elke op de gestelde vervaldatum onbetaalde som, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van
1,50% per maand vanaf de 60ste dag na de facturatiedatum en een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 12%
verschuldigd zijn. Bovendien behoudt Alpha Card zich, in geval van weigering van betaling om welke reden ook, het recht voor de
rekening van de Kaarthouder te debiteren met een vergoeding van € 25,00 minimum, bedrag dat op elk ogenblik door Alpha Card
kan worden aangepast.
6.2.2.2. Mededelingen aan derden
De Kaarthouder machtigt Alpha Card om elk betalingsgebrek mee te delen aan derden met een legitiem belang, en in het bijzonder
aan elke overheid en elk publiek of privaat organisme.
6.2.2.3. Compensatie
Alpha Card heeft de mogelijkheid om op elk moment, bij wijze van permanent recht, zonder voorafgaande kennisgeving of
ingebrekestelling, elk krediet ingeschreven op de Kaartrekening te compenseren met elk bedrag dat de Kaarthouder verschuldigd is
op elke andere Kaartrekening (ongeacht de munteenheid van die Kaartrekening) in het bezit van de Kaarthouder, totdat zijn
verplichting met betrekking tot het verschuldigde bedrag volledig voldaan en gekwijt is.
6.3. Jaarlijkse bijdrage
De Kaarten worden geleverd mits betaling van een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag vermeld staat
op de
aanvraagformulieren van de Kaart, opgesteld door Alpha Card. De Kaarthouder kan de bedragen van de jaarlijkse bijdrage eveneens
raadplegen op www.americanexpress.be/lu of kan deze bekomen bij de Klantendienst..
6.4. Informatieverplichting
6.4.1. Wijziging van woonplaats of adres
De Kaarthouder brengt Alpha Card zo spoedig mogelijk op de hoogte van elke wijziging van zijn woonplaats of van het adres
waarnaar de uitgavenstaten moeten gestuurd worden, zijn mogelijk email adres en telefoonnummers.
Bij gebreke daaraan zullen de uitgavenstaten geldig verstuurd worden naar het vorige adres.
6.4.2. Wijziging van bankinstelling
De Kaarthouder licht Alpha Card eveneens in van elke wijziging van bankinstelling.
6.4.3. Naleving van de toekenningcriteria
De Kaarthouder verbindt zich ertoe Alpha Card onmiddellijk in te lichten indien hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet
meer beantwoordt aan de toekenningcriteria van de Kaart,en dit wat betreft de inlichtingen verstrekt in het aanvraagformulier van
de Kaart.
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7. Gebeurtenissen met een invloed op het normaal gebruik van de Kaart
7.1. Onmogelijkheid een betaling uit te voeren
Een transactie kan geweigerd worden ingeval van technische problemen, risico’s op fraude of in het geval het bedrag ervan
manifest niet zou kunnen terugbetaald worden, overeenkomstig artikel 3.3.
Een transactie uitgevoerd met een Bijkomende Kaart kan geweigerd worden in geval van schorsing of annulering van de Hoofdkaart
waaraan ze verbonden is.
In geval van weigering van Alpha Card om een transactie uit te voeren, zullen de weigering en, indien mogelijk, de redenen van de
weigering alsook de procedure om elke feitelijke vergissing die de weigering met zich heeft meegebracht, te verhelpen, meegedeeld
worden aan de Kaarthouder, tenzij er daarvoor een Europees of nationaal wettelijk verbod is.
De kennisgeving van die weigering zal gericht worden aan de Kaarthouder hetzij via de betalingsterminal, hetzij telefonisch, hetzij
per schrijven, van zodra mogelijk en ten laatste op het einde van de erop volgende werkdag.
De kosten van zulke kennisgeving kunnen teruggevorderd worden van de Kaarthouder in geval van een objectief gerechtvaardigde
weigering.
Alpha Card is niet aansprakelijk voor de niet uitvoering of de slechte uitvoering van de betalingsverrichting indien de door de
Kaarthouder ingevoerde code niet correct is.
7.2. Verlies en diefstal van de Kaart – niet toegestane betaling
Indien de Kaart of de middelen die er het gebruik van toelaten, verloren of gestolen worden, of in geval van misbruik van de Kaart
of in geval van vermelding op het maandelijks rekeningafschrift van enige transactie verricht zonder zijn akkoord of van enige
vergissing of onregelmatigheid vastgesteld in de werking van de Kaart of op het rekeningafschrift, moet de Kaarthouder
onmiddellijk American Express verwittigen, overeenkomstig artikel 14. De Kaarthouder zal onmiddellijk het dossiernummer ter
bevestiging van deze kennisgeving ontvangen. De Kaarthouder dient tevens in geval van diefstal of frauduleus gebruik onverwijld
klacht neer te leggen bij de politiediensten.
Wanneer de Kaarthouder zijn Kaart terugvindt na het verlies of de diefstal ervan aan Alpha Card te hebben meegedeeld, mag hij
deze Kaart niet meer gebruiken, maar moet hij de Kaart gebruiken die hem ter vervanging werd bezorgd. Als hij de verloren Kaart
terugvindt, verbindt de Kaarthouder er zich toe deze onmiddellijk te vernietigen.
Tot aan de kennisgeving van het verlies of de diefstal zal Alpha Card de gevolgen van het verlies of de diefstal van de kaart op zich
nemen, tenzij de Kaarthouder frauduleus heeft gehandeld of niet heeft voldaan, opzettelijk of tengevolge van een grove nalatigheid,
aan één van de volgende verplichtingen van de huidige algemene voorwaarden: conform gebruik van de Kaart, kennisgeving in
geval van verlies of diefstal of bescherming van de veiligheid van de Kaart.
In geval van fraude, opzet of grove nalatigheid draagt Alpha Card de bewijslast.
Worden onder meer beschouwd als grove tekortkomingen, het feit voor de Kaarthouder zijn gepersonaliseerde
veiligheidskenmerken zoals zijn persoonlijke identificatiecode of elke andere code onder een gemakkelijk herkenbare vorm te
noteren, en dit onder meer op het betalingsinstrument of op een voorwerp of een document dat de betaler bij het instrument
bewaart of meeneemt, alsook het feit om niet aan Alpha Card of een door haar aangeduide entiteit de diefstal of het verlies
meegedeeld te hebben van zodra hij daarvan kennis had.
Wanneer de Kaarthouder niet frauduleus heeft gehandeld noch tekortgekomen is aan de hierboven vermelde verplichtingen,
ondergaat hij bij wijze van afwijking van de vorige alinea’s geen verlies, in de volgende gevallen:
1° indien de Kaart gebruikt is zonder fysieke voorlegging en zonder elektronische identificatie;
2° indien de Kaart door een derde werd nagemaakt of onrechtmatig werd gebruikt voor zover de Kaarthouder op het moment van
de betwiste verrichting, in het bezit was van het betaalinstrument.
Na de kennisgeving van de diefstal of het verlies, is de Kaarthouder slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of de
diefstal van de Kaart, indien hij frauduleus heeft gehandeld.
7.3. Schorsing van de Kaart
Alpha Card kan te allen tijde een einde stellen aan het recht van de Kaarthouder om de Kaart te gebruiken, hetzij volledig, hetzij
voor een bepaalde transactie, om objectief gemotiveerde redenen, betrekking hebbend op:
(i)
de veiligheid van de Kaart;
(ii)
het vermoeden van een niet toegestaan of frauduleus gebruik van de Kaart;
(iii)
het op gevoelige wijze verhoogd risico dat de Kaarthouder in de onmogelijkheid verkeert zich te kwijten van zijn
betalingsverplichting.
Alpha Card licht de Kaarthouder schriftelijk in van de schorsing van het betaalinstrument en van de redenen van deze schorsing,
indien mogelijk vooraleer het betaalinstrument wordt geblokkeerd en ten laatste onmiddellijk erna, tenzij het feit deze informatie
te geven niet aanvaardbaar is om objectief gemotiveerde veiligheidsredenen ofwel verboden is krachtens een andere Europese of
nationale wetgeving. Deze mededeling gebeurt per aangetekend schrijven in het geval geviseerd in punt (iii) in geval van
toepassing van de Wet op het Consumentenkrediet.
Het tot stand brengen van een bankdomiciliëring of de tussentijdse betaling van verschuldigde bedragen zullen niet van aard zijn
een einde te stellen aan de schorsing indien één van de hierboven genoemde gevallen van schorsing blijft voortbestaan.
Alpha Card deblokkeert het betaalinstrument of vervangt dit door een nieuw betaalinstrument van zodra de redenen die de
blokkering rechtvaardigen, niet meer bestaan.
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8. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Alpha Card
8.1. Algemeen
Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Kaarthouder die voortvloeien uit de wet, uit onderhavige
gebruiksvoorwaarden of uit voorzorgsmaatregelen volgend uit goede gebruiken en voor zover de aansprakelijkheid van de
betalingsdienstaanbieder van de Instelling niet wordt weerhouden, is Alpha Card aansprakelijk:
1° voor de uitvoering en de correcte uitvoering van transacties verricht met de Kaart, indien ingeleid op apparaten, terminals of
met behulp van uitrusting erkend door Alpha Card , ongeacht of zij er al dan niet toezicht op heeft;
2° voor elke vergissing of onregelmatigheid begaan door Alpha Card in het beheer van zijn rekening.
In alle gevallen waarin Alpha Card gehouden is de Kaarthouder terug te betalen, dient zij zo spoedig mogelijk terug te betalen:
1° het bedrag van de niet of gebrekkig uitgevoerde transactie, eventueel verhoogd met intresten op dit bedrag gedragen door de
Kaarthouder en de kosten verbonden aan deze transactie waarvoor Alpha Card verantwoordelijk is;
2° de som die eventueel nodig is om de Kaarthouder te herstellen in de toestand waarin hij zich bevond vóór de niet toegestane
verrichting, eventueel verhoogd met intresten op die som;
3° de som die nodig is om de Kaarthouder te herstellen in de toestand waarin hij zich bevond vóór het gebruik van de nagemaakte
Kaart;
4° de eventuele andere financiële gevolgen, waaronder het bedrag van de kosten gedragen door de Kaarthouder voor de begroting
van de vergoedbare schade.
Alpha Card bewaart gedurende tenminste 5 jaar vanaf de uitvoering van de transacties een intern overzicht van deze transacties.
8.2. Niet-tegenstelbaarheid van de verhoudingen tussen de Kaarthouder en de Instelling ten opzichte van Alpha Card
Alpha Card is niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheden van een Instelling, en meer bepaald bij weigering de Kaart
als betaalmiddel te aanvaarden. Elke klacht betreffende de goederen of diensten die door het gebruik van de Kaart worden
bekomen, evenals gelijk welke betwisting of gerechtelijke vervolgingen die tussen de Kaarthouder en de betrokken Instelling
ontstaan, zullen uitsluitend geregeld worden tussen de Kaarthouder en de Instelling. Dergelijke geschillen ontslaan de Kaarthouder
niet van zijn verplichting aan Alpha Card het volledige bedrag te betalen dat hij volgens zijn uitgavenstaat of de factuur van de
Instelling verschuldigd is.
9. Overmacht
De aansprakelijkheid van een partij kan niet weerhouden worden krachtens onderhavige algemene voorwaarden, in geval van
abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen.
De aansprakelijkheid van Alpha Card kan niet weerhouden worden ingeval van handelingen opgelegd door wettelijke verplichtingen
bepaald door nationale of Europese wetgeving.
10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Alpha Card behoudt zich het recht voor onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Kaarthouder wordt schriftelijk
ingelicht over het bestaan van nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden en van de duurzame drager waarop zij beschikbaar zijn. Een
papieren versie van de algemene voorwaarden zal op vraag van de Kaarthouder worden opgestuurd.
Deze wijzigingen worden van toepassing twee maanden na deze kennisgeving. Bij deze kennisgeving vermeldt Alpha Card aan de
Kaarthouder dat deze beschikt over een termijn van twee maanden om de overeenkomst onmiddellijk en kosteloos op te zeggen.
Bij gebreke aan opzegging binnen deze termijn, en/of door de Kaart te behouden en/of te gebruiken bij het verstrijken van deze
termijn, bevestigt de Kaarthouder dat hij van de nieuwe gebruiksvoorwaarden kennis heeft genomen en dat hij ze aanvaardt.
Indien de Kaarthouder omwille van deze wijzigingen beslist een einde te stellen aan de overeenkomst betreffende het gebruik van
de Kaart, moet hij de Kaart vernietigen en Alpha Card hiervan op de hoogte brengen. De Kaarthouder blijft aansprakelijk voor alle
gedane uitgaven (met inbegrip van de verschuldigde bijdragen) tot op de datum waarop de overeenkomst een einde neemt.
11. Duur en beëindiging van de overeenkomst
11.1. Duur
Huidige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
11.2. Beëindiging van de overeenkomst door de Kaarthouder
De Kaarthouder kan te allen tijde zonder kosten en met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen.
De beëindiging van de overeenkomst door de Kaarthouder impliceert de betaling van de totaliteit van de verschuldigde bedragen
op de Kaartrekening, de vernietiging of de teruggave aan Alpha Card van alle kaarten uitgebracht op zijn Kaartrekening, en de
beëindiging van elk gebruik van de Kaartrekening. Alpha Card zal de Kaartrekening maar sluiten eens de Kaarthouder alle bedragen
heeft betaald die hij verschuldigd is ten opzichte van Alpha Card. Alle kosten, commissies en intresten blijven van toepassing
indien er een onbetaald saldo blijft op een geannuleerde kaart.
Elk positief saldo en in voorkomend geval de intresten daarop zullen terugbetaald worden aan de Kaarthouder.
Elke betaalde jaarlijkse bijdrage met betrekking tot het jaar binnen hetwelk de overeenkomst beëindigd wordt, zal terugbetaald
worden prorata de resterende duur tot aan de verjaringsdatum, vanaf de maand volgend op de datum van de beëindiging.
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11.3. Beëindiging van de overeenkomst door Alpha Card
Alpha Card kan de overeenkomst beëindigen mits een opzeggingstermijn van twee maanden. Als de Kaarthouder niet beschouwd
kan worden als consument, kan Alpha Card de overeenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn.
Indien Alpha Card zulke maatregel neemt, blijft de Kaarthouder gehouden alle bedragen verschuldigd op de kaartrekening te
betalen. Indien de kaart is geannuleerd door Alpha Card, zullen alle andere uitgegeven kaarten op hetzelfde ogenblik geannuleerd
worden.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting die wordt opgelegd aan Alpha Card de overeenkomst te verbreken in
uitzonderlijke situaties, krachtens een andere Europese of nationale wetgeving, zoals de wetgeving op het witwassen van kapitaal
en financiering van terrorisme of elke handeling met betrekking tot het bevriezen van middelen of elke bijzondere maatregel
verbonden aan misdaadpreventie of aan onderzoeken in verband hiermee. Deze bepaling doet evenmin afbreuk aan het recht van
Alpha Card het gebruik van de kaart te blokkeren overeenkomstig artikel 7.3.
Elk positief saldo en in voorkomend geval de intresten daarop zullen terugbetaald worden aan de Kaarthouder.
Elke betaalde jaarlijkse bijdrage met betrekking tot het jaar binnen hetwelk de overeenkomst beëindigd wordt, zal terugbetaald
worden prorata de resterende duur tot aan de verjaringsdatum, vanaf de maand volgend op de datum van de beëindiging.
12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke gegevens
12.1. Opname van communicaties
Alpha Card en ieder van haar gevolmachtigden kan elke telefonische communicatie met de Kaarthouder registreren. Hiertoe
aanvaardt de Kaarthouder dat, wanneer hij een telefoongesprek voert met Alpha Card of haar gevolmachtigde, dit gesprek zou
kunnen worden opgenomen voor doeleinden van kwaliteitscontrole en dat deze gegevens zouden kunnen worden gebruikt voor de
doeleinden van artikel 12.2., zonder afbreuk te doen aan de voor de Kaarthouder gunstige bepalingen van dit artikel.
12.2. Bescherming van gegevens
De door de Kaarthouder en/of de Hoofdkaarthouder of door derden verstrekte persoonsgegevens betreffende de Kaarthouder en/of
Hoofdkaarthouder, waaronder de gegevens betreffende de door hen met de Kaart uitgevoerde verrichtingen en de gegevens
betreffende de bijkomende diensten onderschreven door hen bij Alpha Card, namelijk in essentie hun persoonsgegevens, burgerlijke
staat, gezinssamenstelling, privé- en professionele adressen, overige contactgegevens, alsook bancaire, financiële en professionele
inlichtingen worden geregistreerd door Alpha Card.
Deze gegevens zullen door Alpha Card gebruikt worden voor de voorbereiding en het beheer van hun relatie met de Kaarthouder
en/of Hoofdkaarthouder, voor de directe marketing van financiële en verzekeringsproducten en -diensten, de controle op
verrichtingen en de globale beeldvorming van het cliënteel. Om op internationaal niveau de aanvaarding van de Kaart te
verzekeren, wordt Alpha Card toegelaten aan de American Express groep in België en in het buitenland, hierin begrepen landen
buiten de Europese Economische Ruimte, ten vertrouwelijke titel inlichtingen betreffende de Kaarthouder en/of Hoofdkaarthouder
te verstrekken.
De Kaarthouder en/of de Hoofdkaarthouder heeft het recht die persoonlijke gegevens te raadplegen. Indien deze onjuist, onvolledig
of niet ter zake zijn, kunnen zij de verbetering of eventueel de verwijdering ervan vragen. Zij kunnen zich eveneens, op elk moment
en zonder kosten, verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden. De
Kaarthouder en/of Hoofdkaarthouder die van deze rechten gebruik wensen te maken, kunnen dit doen via een schriftelijke aanvraag
gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart (voor- en achterzijde) te richten aan Alpha Card,
Vorstlaan 100 te 1170 Brussel die verantwoordelijk is voor de verwerking.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het gebruik van de American Express Kaart is onderworpen aan het Belgisch Recht. Ieder geschil tussen Alpha Card en de
Kaarthouder zal voor de bevoegde Belgische rechtbanken gebracht worden.
14. Contactgegevens
Elke mededeling en kennisgeving aan Alpha Card, voor algemene informatie, voor elke betwisting met betrekking tot een betaling,
een zonder zijn akkoord uitgevoerde verrichting of elke vergissing of onregelmatigheid vastgesteld in het beheer van zijn Kaart of
op het uittreksel, voor elke kennisgeving aangaande diefstal of verlies van de Kaart, dient gedaan te worden in het Frans of het
Nederlands volgens onderstaande contactgegevens:
Per post:
Alpha Card C.V.B.A.
Vorstlaan 100
B-1170 Brussel
België
Per telefoon :
+32-2-676 21 21
Elke klacht kan gericht worden aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie,
Kmo, Middenstand en Energie, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

***
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