GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden reguleren het gebruik van de Sixdots MasterPass en de hiermee verbonden diensten.
Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u zich inschrijft en van start gaat met het gebruik
van de Sixdots MasterPass en bewaar ze zorgvuldig. Door in te schrijven op of gebruik te maken van de Sixdots
MasterPass bevestigt U deze Overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en goedgekeurd.
De betalingstransacties met Kaarten die worden bewaard in de Sixdots MasterPass en het gebruik van zulke
Kaarten, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op zulke betalingstrascaties en
Kaarten, zoals werd overeengekomen met de uitgever van zulke Kaarten. Gelieve die algemene voorwaarden te
raadplegen indien U enige vragen heeft dat verband daarmee.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. Alle versies hebben dezelfde
juridische waarde. De Sixdots MasterPass-dienst wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, met
maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, met BTW-nummer BE0403.199.702, RPR Brussel, en
wordt gepromoot door haar zakenpartners, KBC Bank NV, ING België NV, Belfius Bank NV en bpost bank NV.
1.

DEFINITIES

Aanbiedingen: de aanbiedingen, ervaringen of andere voordelen die in het kader van de aankoop van goederen en
diensten ter beschikking kunnen gesteld worden door de Sixdots MasterPass of rechtstreeks bij de MasterPass
Handelaar;
Card Stop: de entiteit die op de hoogte moet worden gebracht in geval van verlies, diefstal of het risico op
misbruik van een Kaart;
Content: het Sixdots MasterPass-concept, hun teksten, hun grafische weergave en alle andere wezenlijk
elementen, alle teksten, de opmaak (met inbegrip van maar niet beperkt tot de selectie, coördinatie en schikking
van de materialen op Sixdots MasterPass) en de afbeeldingen, grafische vormgevingen, animaties, tools, widgets,
applicaties, reclame, video’s, muziek, geluiden, artikelen, kopies, creatieve materialen, foto’s, handelsmerken,
dienstmerken, handelsnamen, logo’s en andere materialen en informatie van de Sixdots MasterPass;
Kaart: krediet-, debet- of prepaidkaarten, waaronder kaarten met het logo van MasterCard en/of van andere
ondersteunende betaalkaartnetwerken of -maatschappijen. De Kaart is onderworpen aan de voorwaarden van de
Kaartuitgever;
Klant of U: U, een natuurlijke persoon in uw hoedanigheid van gebruiker van de Sixdots MasterPass;
MasterCard: MasterCard Europe SPRL, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Tervuren 198A, B-1410
Waterloo, met BTW-nummer BE 0448.038.446, RPR Nivelles, zijnde de licentiegever van de MasterPass-diensten
aan de Sixdots MasterPass Verdeler.
MasterPass Checkout Knop: een klikbare interface knop die door de MasterPass Handelaar op zijn online
verkoopplatform wordt weergegeven om aan te geven dat de Handelaar de Sixdots MasterPass accepteert;
MasterPass Handelaar: een handelaar die gemachtigd is om de Sixdots MasterPass te accepteren en de
MasterPass Checkout Knop weergeeft op zijn website, mobiele site of smartphone-applicatie op het ogenblik dat de
Klant verzocht wordt om zijn/haar bestelling te checken ;
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Merken: de handelsmerken, logo’s, handelsnamen en dienstmerken, al dan niet geregistreerd, die worden
weergegeven op de Sixdots MasterPass, met inbegrip van MasterPass, MasterPass Wallet, MasterPass Online, de
MasterPass Checkout Knop en MasterPass Checkout Services.
Overeenkomst: deze gebruiksvoorwaarden, gesloten tussen U als Klant en de Sixdots MasterPass Verdeler,
samen met de technische mobiele telefoonvereisten indien van toepassing, en zoals beschikbaar op www.sixdots.be;
Sixdots Account: uw persoonlijke gebruikersaccount die U toelaat de Sixdots App te gebruiken;
Sixdots App: de applicatie voor Android of iOS mobiele apparaten, aangeboden door Belgian Mobile Wallet NV,
met maatschappelijke zetel te Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel, met BTW-nummer BE0541.659.084, RPR
Brussel;
Sixdots MasterPass: de digitale portefeuille, aangeboden door de Sixdots MasterPass Verdeler en met de functies
zoals hierna beschreven (hoofdstuk 2.1);
Sixdots MasterPass Verdeler: BNP Paribas Fortis NV, die de MasterPass onder de merknaam “Sixdots
MasterPass” verdeelt in België en hiervoor een licentie heeft verkregen van MasterCard;
Sixdots PIN: de persoonlijke, geheime zes cijferige identificatiecode waarmee U zich dient te identificeren om
toegang te kunnen krijgen tot uw Sixdots Account en de Sixdots MasterPass;

2.

OMSCHRIJVING VAN DE SIXDOTS MASTERPASS-DIENSTEN

2.1.

Algemeen

De Sixdots MasterPass is een open digitale portefeuilledienst die U toelaat om (i) zowel Kaarten als betalings-,
facturatie en verzendingsinformatie op te slaan in uw Sixdots MasterPass; (ii) deze informatie gemakkelijk en snel
mee te delen aan de MasterPass Handelaars in het kader van de aankoop van goederen of diensten van zulke
Handelaar; en (iii) eender welke Kaart in uw Sixdots MasterPass te gebruiken om betalingen te doen aan Sixdots
MasterPass Handelaars.
2.2.

Betalingen

U kan via de Sixdots MasterPass betalingsopdrachten geven door eender welke Kaart te gebruiken die in uw
Sixdots MasterPass is opgeslagen. U gaat ermee akkoord dat uw betalings-, facturatie en verzendingsinformatie die
u heeft opgeslagen in uw Sixdots MasterPass bij een transactie zal worden doorgegeven aan een MasterPass
Handelaar en onderworpen zal zijn aan het privacybeleid van de MasterPass Handelaar.
Om een betaling te starten dient U zich eerst te identificeren via de Sixdots App. Vervolgens kan U de betaling via
de Sixdots MasterPass aanvragen door te klikken op de MasterPass Checkout Knop en door alle volgende vereiste
stappen te doorlopen. De voltooiing van de vereiste stappen nadat U op de MasterPass Checkout Knop heeft
geklikt zullen worden beschouwd als onherroepelijke instructies aan de MasterPass Verdeler om uw betalings-,
facturatie en verzendingsinformatie (zoals opgeslagen in uw Sixdots MasterPass) door te geven aan de betreffende
MasterPass Handelaar. Na ontvangst van de betalings-, facturatie en verzendingsinformatie, zal de MasterPass
Handelaar de betalingsopdracht voor verwerking doorgeven aan diens acquirer volgens hun standaardprocedures.
Noch de Sixdots MasterPass Verdeler, noch haar licentiegevers of onderaannemers zijn betrokken in enige
onderliggende verrichting (de betalingsverrichtingen of aankopen van goederen of diensten) tussen U en eender
welke MasterPass Handelaar, noch geven zij enige garanties in deze optiek.
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2.3.

Limieten en maximumbedragen

De limieten en maximumbedragen die van toepassing zijn op de betalingsverrichtingen met de Kaarten, opgeslagen
in de Sixdots MasterPass, zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze Kaarten,
zoals deze van tijd tot tijd gepubliceerd worden door de uitgever van de Kaart. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden
te raadplegen voor verdere informatie.
3.

INSCHRIJVING EN TOEGANG TOT SIXDOTS MASTERPASS

3.1.

Inschrijven voor de Sixdots MasterPass-dienst

Om de Sixdots MasterPass te kunnen gebruiken moet U een Sixdots Account en een Sixdots MasterPass
aanmaken. U kan dit doen door de hierna volgende stappen te volgen:
Stap 1: download en installeer de Sixdots App. U dient eerst de Sixdots App te downloaden via de Belgische App Store
of Google Play Store en te installeren op uw mobiele telefoon. U kan per mobiele telefoon slechts één Sixdots
Account en één Sixdots MasterPass aanmaken.
Stap 2: maak een Sixdots Account aan. Om uw Sixdots Account te kunnen aanmaken zal U gevraagd worden om de
volgende informatie te verstrekken: uw naam (voor- en achternaam), uw geslacht, uw telefoonnummer, uw
geboortedatum en uw e-mailadres. Eens u alle informatie heeft verstrekt, zal u worden verzocht om de
gebruiksvoorwaarden voor de Sixdots App en de huidige gebruiksvoorwaarden voor de Sixdots MasterPass (met
inbegrip van het bijbehorende privacybeleid) te accepteren. U kan de gebruiksvoorwaarden voor de Sixdots App en
de Sixdots MasterPass, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd worden, raadplegen in de App op uw mobiele telefoon
of op de Sixdots Website (www.Sixdots.be) en opslaan, onder meer als PDF bestand. Eens u deze
gebruiksvoorwaarden voor de Sixdots MasterPass (met inbegrip van het bijbehorende privacybeleid) heeft
geaccepteerd, vormen zij de Overeenkomst tussen U en de Sixdots MasterPass Verdeler. U dient een kopie te
maken van deze Overeenkomst en van het Privacybeleid op het ogenblik van inschrijving, aangezien de Sixdots
MasterPass Verdeler de Overeenkomst niet zal bewaren en U hier geen verdere toegang tot zal hebben. Beide
gebruiksvoorwaarden (Sixdots en Sixdots MasterPass) zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.
Nadat U de beide gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd, zal Belgian Mobile Wallet NV U registreren in haar
databank en U een eenmalige activeringscode sturen per SMS.
Stap 3: veiligheidsvoorzieningen. U zal worden gevraagd om de SMS-code in te voeren die U heeft ontvangen nadat U
de gebruiksvoorwaarden van de Sixdots App en de Sixdots MasterPass heeft geaccepteerd. Deze stap kan enkel
succesvol worden uitgevoerd door de ontvanger van de SMS. Op het einde van deze stap zal U worden gevraagd
om uw persoonlijke Sixdots PIN te kiezen (gelieve de voorzorgsmaatregelen voor het aanmaken van de Sixdots
PIN te lezen). Van zodra U uw Sixdots PIN heeft gecreëerd zal uw Sixdots Account zijn aangemaakt.
Stap 4: maak uw Sixdots MasterPass aan. Van zodra uw Sixdots Account is aangemaakt, zal U onmiddellijk worden
gevraagd om uw Sixdots MasterPass aan te maken via een website die wordt beheerd door MasterCard. U zal
worden verzocht om uw verzendingsadres en de informatie m.b.t. uw Kaarten te verstrekken. Indien beschikbaar,
zal U eveneens een Sixdots MasterPass kunnen aanmaken via uw e-banking applicatie.
Stap 5: Kaarten uploaden. Nadat U uw Sixdots MasterPass heeft aangemaakt, zal U manueel Kaarten kunnen
uploaden in uw Sixdots MasterPass overeenkomstig de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de
geuploade Kaarten. Enkel Kaarten die werden uitgegeven op uw naam kunnen worden opgeslagen in uw Sixdots
MasterPass.
Tijdens het doorlopen van de hierboven beschreven stappen zal U meermaals de mogelijkheid krijgen om uw
ingevoerde gegevens na te kijken op fouten en de verstrekte informatie te controleren, alvorens de juistheid te
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bevestigen. Door de informatie te verstrekken en de juistheid ervan te bevestigen, erkent U dat alle informatie
correct is en dat U de bijbehorende gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en goedgekeurd.
Op het einde van deze stappen zal U een e-mail ontvangen waarbij de ontvangst van uw inschrijving en de aanmaak
van uw Sixdots Account en Sixdots MasterPass wordt bevestigd.
3.2.

Toegang tot en gebruik van Sixdots MasterPass

Toegang tot en gebruik van Sixdots MasterPass is enkel toegestaan voor natuurlijke personen die:



Over een Belgisch mobiel telefoonnummer beschikken (landcode: +32); en
De juridische titularis zijn van een Kaart (krediet- debet of prepaidkaart) uitgegeven door een entiteit die
naar behoren is geregistreerd in België.

De Sixdots Account (en de Sixdots MasterPass, toegankelijk via de Sixdots App) kan niet langer worden gebruikt
vanaf het ogenblik dat U driemaal een foutieve Sixdots PIN heeft ingevoerd. Indien U uw Sixdots PIN bent
vergeten, kan U een nieuwe Sixdots PIN verkrijgen via de Sixdots website (www.sixdots.be).
4.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

U erkent en aanvaardt dat een permanent beveiligde mobiele telefoon een basisvereiste is om toegang te verkrijgen
tot en gebruik te maken van de Sixdots MasterPass en dat noch de Sixdots MasterPass Verdeler noch haar
onderaannemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een veiligheidsrisico dat te wijten is aan uw mobiele
telefoon, browser, besturingssysteem, internetverbinding, firewall, netwerk etc.
U verzekert dat uw Sixdots MasterPass wordt gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsregels inzake correct
internetgebruik en beveiligde apparatuur en, indien van toepassing, beveiligde (WIFI) netwerken. U kan deze
essentiële regels online raadplegen op de website www.sixdots.be.
De Sixdots MasterPass Verdeler behoudt zich het recht voor om op elk moment uw Sixdots Account en/of uw
Sixdots MasterPass te deactiveren of op te schorten en bijgevolg de toegang tot uw Sixdots Account en/of Sixdots
MasterPass te weigeren in geval van technische problemen, vermoedens van foutief of frauduleus gebruik of wegens
elke andere objectieve veiligheidsreden.
5.

VOORZORGMAATREGELEN

De Sixdots MasterPass Verdeler raadt aan dat U voor het gebruik van de Sixdots MasterPass de
voorzorgsmaatregelen neemt die in dit artikel beschreven zijn.
5.1.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de Sixdots PIN (niet-limitatieve lijst)

De door U geselecteerde Sixdots PIN is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. U dient uw Sixdots PIN geheim te
houden: U mag deze aan niemand anders meedelen, zelfs niet aan een familielid, een vriend of iemand anders met
zogezegd goede bedoelingen.
Gelieve te noteren dat niemand – zelfs niet uw bank, de uitgever van uw Kaart, politiediensten of
verzekeringsmaatschappijen- enig wettelijk recht heeft om uw Sixdots PIN te vragen en U deze dus aan niemand
mag meedelen.
U mag de Sixdots PIN nooit neerschrijven, zelfs niet gecodeerd (bijvoorbeeld door deze te vermommen als een
telefoonnummer).
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Wanneer U uw Sixdots Pin invoert, wees dan altijd op uw hoede voor nieuwsgierige blikken. U dient zich altijd te
verzekeren dat de Sixdots PIN niet kan worden bekeken zonder uw medeweten. Indien U iets ongewoons bemerkt
moet U Belgian Mobile Wallet NV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via de kanalen beschikbaar via
www.sixdots.be en in overeenstemming met de instructies meegedeeld door Belgian Mobile Wallet NV.
Wanneer U een nieuwe zescijferige PIN kiest, moet U een voldoende veilige PIN kiezen en voor de hand liggende
combinaties vermijden (bijvoorbeeld deels dezelfde pincode voor Sixdots MasterPass als diegene die U gebruikt
voor de Kaart of uw mobiele telefoon, een deel van een geboortedatum, een telefoonnummer, een postcode, etc.).
Het niet kiezen van een voldoende veilige Sixdots PIN of het niet nemen van voorzorgsmaatregelen om de Sixdots
PIN en/of de mobiele telefoon waarop de Sixdots App is geïnstalleerd te beveiligen, zal worden beschouwd als een
grove nalatigheid zoals bepaald in sectie 6.2.
Als U redenen heeft om te denken dat iemand anders uw Sixdots PIN kent, moet U deze onmiddellijk wijzigen. Als
het niet langer mogelijk is om met de Sixdots PIN toegang te krijgen of gebruik te maken van de Sixdots
MasterPass, moet U onmiddellijk Belgian Mobile Wallet NV contacteren via de kanalen beschikbaar op
www.sixdots.be en in overeenstemming met de instructies meegedeeld door Belgian Mobile Wallet NV.
5.2.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de mobiele telefoon (niet-limitatieve lijst)

U wordt aangeraden de volgende maatregelen altijd in acht te nemen:














6.

Laat uw mobiele telefoon nooit onbewaakt achter
Gebruik antivirus software en een firewall
Houd uw besturingssystemen en software up to date
Download nooit illegale of gekraakte software
Gebruik geen gejailbreakte of “rooted” apparaten
Klik niet op pop-up vensters of hyperlinks die melden dat uw toestel geïnfecteerd is met een virus
Wees voorzichtig met bijlagen bij inkomende e-mails
Gebruik geen publieke wifi-hotspots zonder een beveiligde verbinding
Gebruik sterke wachtwoorden
Wees voorzichtig met het soort informatie dat U deelt op sociale netwerksites
Controleer uw bankrekeningen, bankrekeningoverzichten en rekeninguittreksels van uw Kaarten
Licht de Sixdots MasterPass Verdeler in (en/of de uitgever van de Kaart, indien van toepassing) van zodra
U kennis krijgt van het verlies of de diefstal van uw mobiele telefoon en/of Kaart of van het risico op
frauduleus gebruik.
Licht de politie in van het verlies of de diefstal van uw mobiele telefoon binnen 24 uur na kennisname van
deze gebeurtenis.
KLANTENONDERSTEUNING

Voor alle vragen of problemen met betrekking tot de Sixdots MasterPass of de Sixdots App, raadpleeg de Sixdots
website www.sixdots.be of stel uw vraag via het telefoonnummer [070 246 806]. Gelieve de Sixdots MasterPass
Verdeler op dezelfde wijze in te lichten in geval van fraude of een vermoeden van fraude met betrekking tot de
Sixdots MasterPass of de Sixdots App.
Indien U uw Sixdots PIN bent vergeten, kan U een nieuwe Sixdots PIN verkrijgen op de Sixdots website
www.sixdots.be.
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Om uw Sixdots Account te blokkeren kan u:



Naar de publieke website https://www.sixdots.be/block surfen en de instructies op deze website volgen; of
Het volgende telefoonnummer bellen: [070 246 806 ].

7.

UW VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID ALS KLANT

7.1.

Basis verplichtingen

U dient de Sixdots MasterPass te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van deze
Overeenkomst.
Uw Kaarten, e-mailadres en Sixdots PIN zijn strikt persoonlijk en U moet uw Kaarten en Sixdots PIN absoluut
geheimhouden.
U moet alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en, waar van toepassing, de geheimhouding te
verzekeren van uw Kaarten, Sixdots PIN en e-mailaccount. U dient te voorkomen dat derde partijen deze kunnen
verkrijgen of er toegang tot kunnen krijgen.
U bevestigt hierbij dat U de rechtmatige houder bent van de Kaart(en), van het mobiele telefoonnummer en het emailadres dat U heeft verstrekt. U bevestigt dat U als enige toegang heeft tot dit mobiele telefoonnummer en emailadres of dat de personen die hiertoe toegang hebben hiervoor uw toestemming hebben. U erkent dat noch de
Sixdots MasterPass Verdeler, noch haar onderaannemers zoals Belgian Mobile Wallet NV en MasterCard, noch de
uitgever van de Kaart, verantwoordelijk zijn voor het verifiëren van het verband tussen U en het mobiele
telefoonnummer en/of e-mailadres dat door U werd verstrekt.
U mag enkel informatie verstrekken die volledig correct is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie
vereist om U in te schrijven op de Sixdots MasterPass.
U mag de Sixdots MasterPass niet gebruiken om de software, inhoud, aanbiedingen, ervaringen, producten of
diensten die worden aangeboden door de Sixdots MasterPass Verdeler of verkregen worden via de Sixdots
MasterPass te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, herverkopen, verdelen, publiceren of exploiteren
voor commerciële doeleinden, zonder het verkrijgen van de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Sixdots MasterPass Verdeler. Deze beperking omvat elke poging om eender welke informatie van de Sixdots
MasterPass te integreren in een ander(e) register, product of dienst.
U mag uw eigen toegang voorzien om gebruik te maken van de website van de Sixdots MasterPass, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, het bekomen en behouden van alle telefoon- en computerhardware en –software,
telecommunicatiediensten en de betaling van alle bijbehorende kosten.
U bent als enige verantwoordelijk voor het verzekeren van de beveiliging van uw Sixdots Account, met inbegrip van
uw gebruikersnaam, e-mailadres en Sixdots PIN, en de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en Sixdots PIN. U
bent bovendien verantwoordelijk voor alle activiteiten die Uzelf of iemand anders via uw Sixdots Account verricht.
Noch de Sixdots MasterPass Verdeler noch haar onderaannemers kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van eender welke aard ten gevolge van het gebruik door
iemand anders van uw Sixdots Account, gebruikersnaam, e-mailadres of Sixdots PIN, al dan niet met uw
medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor het verlies geleden door de Sixdots MasterPass Verdeler,
haar onderaannemers of een derde ten gevolge van het gebruik van uw Sixdots Account, gebruikersnaam, emailadres of Sixdots PIN door iemand anders.
U mag niet optreden als een betalingstussenpersoon, aankoopgroepering of servicebureau of op een andere wijze
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de Sixdots MasterPass geheel of gedeeltelijk doorverkopen, voor eigen rekening of voor rekening van een derde,
met inbegrip van maar niet beperkt tot het behandelen, verwerken en doorgeven van fondsen voor een derde.
7.2.

Kennisgeving van verlies, diefstal of elk ander risico op frauduleus gebruik en het blokkeren
van uw Sixdots Account en de Sixdots MasterPass

U moet onmiddellijk uw Sixdots Account blokkeren, zoals aangegeven in sectie 6, van zodra U zich bewust wordt
van het verlies, de diefstal, het onbevoegd gebruik of het risico op onbevoegd gebruik van (i) de mobiele telefoon
die U gebruikt om toegang te krijgen tot uw Sixdots Account, of (ii) uw Sixdots Account.
7.3.

Kennisgeving van fouten of onjuistheden in bankrekeninguittreksels

U dient zo vaak als mogelijk de status van uw bankrekeningen na te gaan (en, indien van toepassing, de uittreksels
van de uitgever van de Kaart) die worden gebruikt bij de transacties uitgevoerd door middel van de Kaarten in uw
Sixdots MasterPass en U moet uw Sixdots Account onmiddellijk blokkeren indien U merkt dat er verdachte
transacties worden uitgevoerd met uw Sixdots MasterPass.
Indien U een onbevoegde of onjuist uitgevoerde betalingstransactie opmerkt, moet U handelen overeenkomstig de
algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Kaarten.
7.4.

Uw aansprakelijkheid

7.4.1. Algemeen
U stemt ermee in om de Sixdots MasterPass Verdeler en haar onderaannemers, met inbegrip van MasterCard
en Belgian Mobile Wallet NV, te vergoeden, te beschermen en te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid,
verlies, klacht en kost, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de redelijke erelonen en kosten van advocaten,
die betrekking heeft op of voortvloeit uit: (i) een schending door U van deze Overeenkomst; (ii) misbruik van
de Sixdots MasterPass en/of de Sixdots App en/of de Sixdots Account; en (iii) een schending van of inbreuk op
de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
7.4.2. Grove nalatigheid
Onverminderd de soevereine beslissingsbevoegdheid van de rechter zal onder meer (maar niet beperkt tot)
als grove nalatigheid van uw kant worden beschouwd:







het niet regelmatig nakijken van de bankuittreksels van uw rekeningen waaraan de Kaarten die
werden opgeslagen in de Sixdots MasterPass zijn gelinkt, met als gevolg dat U slechts later bewust
wordt van het frauduleus gebruik van de Sixdots MasterPass en/of de Sixdots App en/of de Sixdots
Account en bijgevolg met vertraging de uitgever van de Kaart en/of Belgian Mobile Wallet NV, indien
nodig, op de hoogte brengt;
het niet kiezen van een voldoende veilige Sixdots PIN of niet nemen van de nodige
voorzorgsmaatregelen om de Sixdots PIN en/of de telefoon waarop de Sixdots App is geïnstalleerd,
te beveiligen;
het verlies of de diefstal van de mobiele telefoon niet binnen 24 uur na vaststelling aangeven bij de
politiediensten van de plaats waar het verlies of de diefstal heeft plaatsgevonden, en/of bij Belgian
Mobile Wallet NV, indien nodig;
het in leesbare vorm bewaren van de Sixdots PIN in de mobiele telefoon of op een voorwerp of
document dat U samen met de mobiele telefoon en/of Kaart bewaart;
het meedelen van de Sixdots PIN aan een derde.

Indien U een grove nalatigheid begaat, behoudt de Sixdots MasterPass Verdeler zich het recht voor om de
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Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig onderstaande sectie 11 en om door U vergoed te worden voor
alle schade die zij heeft geleden ten gevolge van de grove nalatigheid.
8.

GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 De Content is onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van de Sixdots MasterPass Verdeler of van
haar licentiegevers, dochterondernemingen, met haar verbonden ondernemingen en hun respectieve licentiegevers
en licentienemers. U mag deze materialen in geen enkele vorm kopiëren, aan reverse engineering onderwerpen,
decompileren, demonteren, wijzigen, op andere websites posten, in frames plaatsen, deeplinken, veranderen, of op
enige andere wijze verdelen, herverdelen, in licentie geven, in sublicentie geven of overdragen. Niets in de Sixdots
MasterPass mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om commercieel gebruik te
maken van een handelsmerk, intellectuele eigendomsrecht of auteursrechtelijk beschermd werk van de Sixdots
MasterPass Verdeler of haar licentiegevers, zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming. De Merken zijn
intellectuele eigendom van de Sixdots MasterPass Verdeler of haar licentiegevers en/of van derde partners. Niets in
de Sixdots MasterPass mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, al dan niet impliciet, van een licentie of een
gebruiksrecht van een Merk, zonder de schriftelijke toestemming van de Sixdots MasterPass Verdeler of haar
licentiegevers of zulke derde die eigenaar is van het Merk.
8.2. De Sixdots MasterPass Verdeler en haar licentiegevers verlenen U een beperkt, niet-exclusief en herroepbaar
recht om Content van de Sixdots MasterPass te bekijken, delen, printen of downloaden voor eigen gebruik. Er
wordt U geen recht verleend om de Content van Sixdots MasterPass in licentie te geven, opnieuw uit te geven, te
verdelen, te kopiëren, toe te kennen, in sublicentie te geven, over te dragen, te verkopen, er afgeleide werken van
te maken of om er op een andere niet-persoonlijke wijze gebruik van te maken. Geen enkel deel van enige Content
mag worden gereproduceerd in eender welke vorm of worden opgenomen in een elektronisch of mechanisch
informatieophaalsysteem, voor andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik. U mag zich geen toegang
verschaffen tot de Sixdots MasterPass of deze gebruiken op een wijze die, al dan niet opzettelijk, schade of nadeel
kan berokkenen aan de Sixdots MasterPass of aan een server of onderliggend netwerk van de Sixdots MasterPass of
het gebruik en genot door iemand anders van Sixdots MasterPass zou storen. U mag geen geautomatiseerde
systemen gebruiken (zoals robots, spiders etc.) om toegang te krijgen tot de Sixdots MasterPass. U stemt ermee in
geen persoonlijke identificeerbare informatie van andere gebruikers van de Sixdots MasterPass te verzamelen, te
verkopen of op een andere wijze te benutten. Met uitzondering van de beperkte rechten die hierbij uitdrukkelijk
worden toegekend, zijn alle rechten, aanspraken op en belangen in de Sixdots MasterPass en alle daarmee
verbonden Content voorbehouden aan en eigendom van de Sixdots MasterPass Verdeler of haar licentiegevers.

9.
DE VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SIXDOTS MASTERPASS
VERDELER
9.1.

Intern logboek

De Sixdots MasterPass Verdeler zal een intern logboek bijhouden van alle activiteiten inzake het klantenbeheer in
verband met de Sixdots MasterPass voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van de handeling in kwestie.
Indien U een van deze activiteiten betwist zal de Sixdots MasterPass Verdeler deze data gebruiken om te bewijzen
dat de activiteit correct werd geregistreerd en niet werd aangetast door technische problemen of enig ander
defect, zonder afbreuk te doen aan het tegenbewijs dat U aanlevert.
9.2.

Logboek van verrichtingen

De Sixdots MasterPass Verdeler heeft geen zicht op de betalingsverrichtingen die in de Sixdots MasterPass met
Kaarten worden uitgevoerd. De uitgever van de Kaart en MasterCard houden een logboek bij van de verrichtingen
die met de Kaarten werden gedaan.
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9.3.

Continuïteit en onderhoud van de Sixdots MasterPass-dienst

De Sixdots MasterPass Verdeler zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om de continuïteit van de
Sixdots MasterPass-dienst te verzekeren. Zij kan echter de Sixdots MasterPass-dienst opschorten voor onderhoud
of in geval van dringende omstandigheden (met inbegrip van fraude of een vermoeden van of risico op fraude)
zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en zonder U daarvan in kennis te stellen. Hoewel de Sixdots
MasterPass Verdeler U in principe zo snel mogelijk in kennis zal stellen van de onderbreking, is zij niet gehouden
tot enige vergoeding wegens gebrek van kennisgeving.
9.4.

Niet-uitvoering van verrichtingen – foutieve uitvoering van verrichtingen – niet-toegestane
verrichtingen – namaak

De Sixdots MasterPass Verdeler is op geen enkele wijze betrokken bij het verrichten van betalingstransacties die via
de Kaarten in de Sixdots MasterPass worden uitgevoerd en is bijgevolg niet aansprakelijk voor de uitvoering van de
betalingstransacties.
10.

AANSPRAKELIJKHEID, UITSLUITING VAN GARANTIES

10.1. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
De Sixdots MasterPass Verdeler is niet aansprakelijk voor om het even welk verlies, direct of indirect, te wijten aan
een gebrekkige werking van uw mobiele telefoon of van de communicatiediensten verstrekt door een derde, of te
wijten aan de opschorting van uw toegang tot de Sixdots MasterPass buiten de macht van de Sixdots MasterPass
Verdeler (Overmacht). Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt als Overmacht beschouwd elke
onvoorziene gebeurtenis die in alle redelijkheid buiten de macht ligt van de Sixdots MasterPass Verdeler of die
redelijkerwijze niet kan worden ontweken, en die de uitvoering van de verplichtingen van de Overeenkomst door
de Sixdots MasterPass Verdeler of door elke andere persoon die voor haar rekening optreedt, verhindert of
vertraagt, waaronder natuurrampen, het uitbreken of escaleren van vijandelijkheden (ongeacht of oorlog werd
verklaard), elke andere onwettige actie tegen het publiek of de autoriteiten, onvoorspelbare handelingen van de
autoriteiten, stakingen of andere sociale geschillen, overheidsbeperkingen of onderbrekingen van de stroom of
communicatielijnen, opschorting van betalingen, onvermogendheid, curatele, gerechtelijke reorganisatie,
faillissement of liquidatie van een derde.
Bovendien is de Sixdots MasterPass Verdeler niet aansprakelijk voor enige gevolgen die voortvloeien uit (i) de nietnaleving door U van de voorzorgsmaatregelen en/of instructies betreffende beveiliging zoals bepaald in
bovenstaande artikelen 4, 5 en 6, (ii) de onmogelijkheid om een verbinding tot stand te brengen die nodig is om de
dienst te laten werken en onderbrekingen van de verbinding, van welke aard ook, voor zover zij te wijten zijn aan
derden of onderaannemers; en (iii) het gebruik door U van software van derden.
Onverminderd het voorgaande zijn noch de Sixdots MasterPass Verdeler, noch haar onderaannemers
verantwoordelijk voor fouten in de gegevens of gebruiksvoorwaarden van aanbiedingen van derden, voor enige
vergoedingen of boetes die U moet betalen op het gebruik van een MasterCard kaart of een andere Kaart
tengevolge van uw gebruik van de Sixdots MasterPass, met inbegrip van vergoedingen en boetes ten gevolge van
terugboekingen. Elke belastingverplichting ten gevolge van deelname aan de Sixdots MasterPass zal volledig uw
verantwoordelijkheid zijn en niet de verantwoordelijkheid van de Sixdots MasterPass Verdeler, de MasterPass
Handelaar, MasterCard of de financiële instelling die de Kaart(en), opgeslagen in uw Sixdots MasterPass, heeft
uitgegeven. Handelaars of de financiële instellingen die Kaarten uitgeven kunnen mogelijk informatie in verband met
het gebruik van de Sixdots MasterPass doorgeven aan de belastingdiensten.
De Sixdots MasterPass Verdeler is alleen aansprakelijk voor fraude, opzettelijke fout en/of grove nalatigheid bij het
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uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van de Sixdots
MasterPass Verdeler zal in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding voor onrechtstreekse schade van een
financiële, commerciële of andere aard, zoals het verlies van of schade aan cliënteel, verlies van gegevens of tijd,
verlies van inkomsten, winstderving, verstoring van bedrijfsactiviteiten, aanspraken van derden, reputatieschade of
verlies van besparingen.
Indien de Sixdots MasterPass Verdeler aansprakelijk wordt gesteld ten gevolge van een definitieve rechterlijke
beslissing en gehouden is tot schadevergoeding, zal deze aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het vergoeden van
de rechtstreekse en bewezen schade. De totale aansprakelijkheid van de Sixdots MasterPass Verdeler met
betrekking tot deze Overeenkomst is begrensd tot tweehonderd (200) EUR.
Deze bepaling is van toepassing ongeacht de wettelijke grond of de aard van de vordering.
10.2. Uitsluiting van garanties
Hoewel de Sixdots MasterPass Verdeler redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat al het
materiaal inzake de Sixdots MasterPass correct is, kan de juistheid niet worden gegarandeerd en noch de Sixdots
MasterPass Verdeler noch haar onderaannemers nemen enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op voor
de juistheid, volledigheid en authenticiteit van eender welke informatie.
De Sixdots MasterPass en alle daarin opgenomen Content worden verstrekt zoals ze beschikbaar zijn en in de staat
waarin ze zich bevinden. Alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet en met inbegrip van elke garantie van
verhandelbaarheid, titel/niet-aantasting, kwaliteit van informatie of geschiktheid voor een bepaald doel, worden
hierbij uitgesloten. Geen enkele informatie die U van de Sixdots MasterPass Verdeler of haar onderaannemers
verkrijgt zal een garantie uitmaken die niet uitdrukkelijk vermeld is in deze Overeenkomst. De Sixdots MasterPass
Verdeler en haar onderaannemers sluiten, zonder beperking en binnen de wettelijke grenzen, alle mogelijke garanties
uit met betrekking tot de beschikbaarheid van de Sixdots MasterPass of de verbonden software, de foutloze werking
hiervan, het feit dat defecten zullen verholpen worden en het feit dat de software vrij is van virussen of andere
schadelijke bestanddelen. Uw gebruikt de Sixdots MasterPass op eigen risico. Alle Content die gedownload wordt of
op een andere wijze wordt verkregen via de Sixdots MasterPass wordt verstrekt op uw eigen risico en U bent
volledig verantwoordelijk voor alle schade aan uw computersysteem of enig verlies van gegevens ten gevolge van het
gebruik van de Sixdots MasterPass, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van computervirussen.
11.

BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEWIJSLEVERING

De opname van telefoongesprekken met het telefoonnummer vermeld in sectie 6 is onderworpen aan de
bepalingen van het privacybeleid [https://www.bnpparibasfortis.be/lnk_sixdots_privacy_nl] met betrekking tot de
registratie en verwerking van persoonsgegevens. De Sixdots MasterPass Verdeler bewaart de opnames gedurende
10 jaar na beeïndiging van de Overeenkomst, waarna ze worden vernietigd, tenzij de Sixdots MasterPass Verdeler
verplicht is ze langer te bewaren voor wezenlijke juridische redenen, op grond van regelgevingen of rechtmatige
belangen.
Deze opnames vormen het volledige, onweerlegbare bewijs van de inhoud van het telefoongesprek, met inbegrip
van de door U gegeven instructies en/of verzoeken. In geval van betwisting kunnen de opnames als bewijs worden
gebruikt bij de instantie waarbij het geschil aanhangig is gemaakt.
Elk(e) verlies of schade ten gevolge van fraude of van fouten naar aanleiding van de aanvragen door U gedaan en
bevestigd per fax, e-mail of elk ander elektronisch communicatiemiddel, zal door U gedragen worden, tenzij U het
bewijs levert van fraude of grove nalatigheid in hoofde van de Sixdots MasterPass Verdeler.
U stemt ermee in dat het gebruik van uw Sixdots PIN gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening en dat
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het voldoet aan de vereisten van artikel 1322, alinea 2 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat,
behoudens tegenbewijs, het gebruik van de Sixdots PIN U wettelijk verbindt ten aanzien van de Sixdots MasterPass
Verdeler, haar licentiegevers, haar onderaannemers en de MasterPass Handelaar, op dezelfde wijze als uw eigen
handgeschreven handtekening.
DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

12.

Deze Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
U kan deze Overeenkomst te alle tijde opzeggen, met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding.
De Sixdots MasterPass Verdeler kan op elk ogenblik de Overeenkomst of bepaalde diensten met betrekking tot de
Sixdots MasterPass opzeggen, zonder vergoeding, met een voorafgaande kennisgeving van één maand.
Daarenboven en onverminderd haar andere rechten en middelen beschikbaar op grond van de wet of de
Overeenkomst, behoudt de Sixdots MasterPass Verdeler zich daarnaast het recht voor om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder vergoeding te beëindigen, of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of
uw toegang tot de Sixdots MasterPass en/of de Sixdots Account te weigeren of te beperken, indien:






U gebruik maakt van de Sixdots MasterPass op een wijze die strijdig is met deze Overeenkomst; of
U een of meerdere van uw verplichtingen ten aanzien van de Sixdots MasterPass Verdeler niet naleeft
(contractbreuk), of indien de Sixdots MasterPass Verdeler kennis krijgt van feiten die de
vertrouwensrelatie tussen U en de Sixdots MasterPass Verdeler aantasten of de reputatie van de Sixdots
MasterPass Verdeler schaden of dreigen te schaden; of
Er een redelijk vermoeden van fraude bestaat of van het risico op oneigenlijk of frauduleus gebruik van de
Sixdots MasterPass; of
U een grove nalatigheid begaat.

De Sixdots MasterPass Verdeler kan tevens op elk ogenblik de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de
toegang tot de Sixdots MasterPass en/of uw Sixdots Account weigeren of beperken in geval van technische
problemen of elke andere objectieve veiligheidsreden.
13.

TARIEVEN VOOR DE SIXDOTS MASTERPASS-DIENST

13.1. Vergoeding voor de Sixdots MasterPass
Het gebruik van de Sixdots MasterPass is gratis. De Sixdots MasterPass Verdeler behoudt zich het recht voor om
op elk tijdstip vergoedingen aan te rekenen voor toegang tot de volledige Sixdots MasterPass-dienst of delen ervan,
mits zij U ten minste twee (2) maanden op voorhand in kennis stelt van de tarieven. Na een dergelijke kennisgeving
heeft U het recht om de Overeenkomst op elk ogenblik te beëindigen, zonder kosten en zonder voorafgaande
kennisgeving.
13.2. Andere kosten
U zal:
-

de kosten betalen van de aankoop, installatie en werking van alle software en de mobiele telefoon;
de kosten betalen voor de verbinding met het internet of andere netwerken in België of in het buitenland
overeenkomstig de geldende tarieven, het verzenden van SMS-berichten, en de datacommunicatie via de
mobiele telefoon die U gebruikt om toegang te krijgen tot de Sixdots MasterPass. Ten tijde van de
inschrijving kan U ervoor kiezen om diverse mededelingen te ontvangen in de vorm van SMS-berichten die
worden verzonden naar uw mobiele telefoon. Als U hiervoor opteert, gaat U er uitdrukkelijk mee
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akkoord om deze berichten te ontvangen. De standaardtarieven van uw telecomprovider voor SMS’en,
gesprekstijd en data zullen van toepassing zijn. Het aantal berichten dat U maandelijks zal ontvangen is
afhankelijk van het aantal verrichtingen dat U doet en de voorkeuren die U selecteert bij de inschrijving.
SMS-berichten worden momenteel ondersteund door de volgende operatoren: Mobistar, Proximus en
Base.
14.

WIJZIGINGEN AAN DE OVEREENKOMST

De Sixdots MasterPass Verdeler mag op elk ogenblik de Overeenkomst wijzigen, mits een voorafgaande
kennisgeving van één maand ten aanzien van U. Verder gebruik van de Sixdots MasterPass na de wijzigingen houdt
een aanvaarding van zulke aanpassingen in. Klanten zullen op de hoogte worden gesteld van enige wijzigingen aan
deze Overeenkomst per e-mail of via een ander medium waar Klanten toegang tot hebben.
De Sixdots MasterPass Verdeler behoudt zich het recht voor om inhoud, materialen of informatie die verschijnt op
of in verband met de Sixdots MasterPass te wijzigen of aan te passen. De Sixdots MasterPass Verdeler kan bepaalde
diensten toevoegen, wijzigen of annuleren.
15.

PRIVACY

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is via
deze link: [https://www.bnpparibasfortis.be/lnk_sixdots_privacy_nl].
16.

AANBIEDINGEN VAN HANDELAARS

Elke Aanbieding is onderworpen aan bepaalde gebruiksvoorwaarden, die op elk ogenblik vóór de aanvaarding van
zulke Aanbieding kunnen wijzigen. Noch de Sixdots MasterPass Verdeler, noch MasterCard zal aansprakelijk zijn
voor enig verlies of schade geleden ten gevolge van enige interactie tussen U en de MasterPass Handelaar in het
kader van zulke aanbiedingen, behalve in de mate dat de Sixdots MasterPass Verdeler of MasterCard rechtstreeks
bij de interactie betrokken waren en het verlies of de schade rechtstreeks veroorzaakt hebben door hun grove
nalatigheid of opzettelijke fout. U erkent dat noch de Sixdots MasterPass Verdeler noch MasterCard de wettigheid
van de handelingen van de MasterPass Handelaars die toegankelijk zijn via de Sixdots MasterPass, of hun
aanbiedingen via de Sixdots MasterPass of op hun eigen websites, goedkeuren of er verklaringen over afleggen.
17.

INFORMATIE VAN DERDEN EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Sixdots MasterPass mag informatie van derden bevatten, evenals links naar andere websites die volledig
onafhankelijk zijn van de Sixdots MasterPass Verdeler. Informatie van derden en links worden enkel opgenomen
voor het gemak van de gebruikers en houden geen goedkeuring, onderschrijving of waarborg in door de Sixdots
MasterPass Verdeler. Bovendien is de Sixdots MasterPass Verdeler niet verantwoordelijk voor de juistheid,
volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie van derden, noch voor de producten of diensten die worden
aangeboden of verkocht via gelinkte websites. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van
informatie afkomstig van derden. Elke overeenkomst, transactie of andere regelingen afgesloten tussen U en een
derde zijn volledig op uw eigen risico. Wanneer U op een link naar een derde klikt, verlaat U de Sixdots MasterPass
naar software of een website van derden. Persoonsgegevens die U ingeeft op de software of website van een derde,
worden niet verzameld of gecontroleerd door de Sixdots MasterPass Verdeler maar zullen onderworpen zijn aan
de privacyverklaring of de gebruiksvoorwaarden van de betrokken software of site. Gelieve het privacybeleid en de
gebruiksvoorwaarden van de betrokken software of site te raadplegen voor meer informatie over de gebruiken van
de derde inzake privacy.
De Sixdots MasterPass Verdeler is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of het beoordelen van informatie
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van de derde, en garandeert de aanbiedingen van een derde niet, die door zulke derde worden voorgesteld. De
Sixdots MasterPass Verdeler aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de daden,
aanbiedingen en inhoud van al deze en alle andere derden. Raadpleeg vóór de aankoop zorgvuldig de details en de
gebruiksvoorwaarden van het aanbod.
18.

TOEWIJZING

U mag deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Sixdots MasterPass Verdeler. De Sixdots MasterPass Verdeler kan op ieder ogenblik haar rechten toewijzen en
haar verplichtingen overdragen. Indien een onderdeel of een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig,
ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal dit onderdeel afsplitsbaar worden geacht en zal het de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.
19.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Tenzij anders bepaald, vormt deze Overeenkomst met betrekking tot haar voorwerp de volledige Overeenkomst
tussen U en de Sixdots MasterPass Verdeler. Sommige bepalingen kunnen worden vervangen of toegevoegd
ingevolge bepaalde wettelijke mededelingen of voorwaarden op specifieke pagina’s, applicaties, tools of andere
materialen waar U toegang tot kan hebben via de Sixdots MasterPass.
20.

GEEN AFSTAND

Het nalaten van de Sixdots MasterPass Verdelers om een bepaling van deze Overeenkomst of van aanvullende
voorwaarden af te dwingen, houdt geen afstand in van deze bepalingen noch van haar recht om deze af te dwingen.
21.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op deze Overeenkomst. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd
met betrekking tot alle geschillen inzake de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze
Overeenkomst.
***
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