
Algemene Voorwaarden Rabo Smart Pay 2022

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen
Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen Betaalproducten Rabobank iDEAL, Rabo Europees Pinnen, Retourpinnen,
                                  Cross Border Europees Pinnen, MasterCard (Winkel), Visa (Winkel), Debit MasterCard (Winkel) en/of
                                  Visa Debit (Winkel)
Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen Betaalproducten Rabo PinBox Koop, Rabo SmartPin Koop en Rabo
                                  SmartStore
Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen Betaalproducten Rabo PinBox Huur, Rabo SmartPin Huur en Rabo
                                 SmartStore
Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen Betaalproduct Rabo Betaalverzoek Plus
Hoofdstuk 6 Bijzondere bepalingen Betaalproduct Rabo Afstorten
Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen Betaalproduct Rabo iDEAL QR Generator
Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen Betaalproducten Worldline
Hoofdstuk 9 Bijzondere bepalingen Betaalproduct AfterPay
Hoofdstuk 10 Bijzondere bepalingen Kassaservice PayPal van PayPal

Rabo Smart Pay 
Algemene Voorwaarden 2022 



HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

1. De!nities
In de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden de volgende de!nities gebruikt:

Adres: het door de Klant aan Rabobank opgegeven e-mailadres - of ingeval van sms of WhatsApp het 
telefoonnummer - waar het Betaalverzoek door Rabobank naar toegestuurd moet worden.

Afstortapparatuur: de door Rabobank aangewezen of voorgeschreven apparatuur die door de Klant en/of de 
Afstorter gebruikt kan worden voor het Afstorten van Contanten.

Afstorten: het plaatsen van een Sealbag in Afstortapparatuur.

Afstorter: degene die de afstorting fysiek verricht.

Afstortlimiet: maximale bedrag aan Contanten dat door de Klant per bepaalde periode afgestort mag worden.
Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Rabo Smart Pay 2022.

Apparaat: een Betaalautomaat (waaronder een Rabo SmartPin en een Rabo Pinbox) of een Randapparaat.

Batch: meerdere Betaalverzoeken die - met inachtneming van de in de Handleiding opgenomen afspraken hierover - 
door Rabobank gelijktijdig worden opgemaakt en indien gewenst door de Klant door Rabobank worden verstuurd.

Betaalautomaat: de door de Klant bij bepaalde Betaalmethoden te gebruiken apparatuur (hardware & software).

Betaalmethode: een betaalmethode die de Klant kan gebruiken in de Rabo Smart Pay.

Betaalopdracht: een door of namens de Klant aan Rabobank gegeven opdracht om een betaling uit te voeren.

Betaalproduct: een product van Rabobank of een Derde dat de Klant kan kopen/afnemen via de Rabo Smart Pay. 
Daaronder maar niet alleen Betaalmethoden, Kassaservices en Betaalautomaten.

Betaalschema: de eigenaar en/of beheerder van een Betaalmethode.

Betaalverzoek: een verzoek tot betaling dat in opdracht van de Klant door Rabobank wordt aangemaakt.

Betaler: degene die een Smart Pay betaling doet in verband met een Order.

Beveiligingssleutel: het token met signeersleutel of de username/wachtwoordcombinatie.

Contactloze Creditcardbetaling: een Creditcardbetaling met gebruikmaking van Near Field Communication (NFC 
communicatie) tussen de Creditcard en de Betaalautomaat.

Contactloze Debetkaartbetaling: een Debetkaartbetaling met gebruikmaking van Near Field Communication (NFC 
communicatie) tussen de Debetkaart en de Betaalautomaat.

Contanten: Eurobiljetten.

Contract: een tussen de Klant en Rabobank of een Derde gesloten contract inzake een Betaalproduct, bijvoorbeeld 
een Betaalmethode.

Creditcard: een Creditcard van MasterCard, Debit MasterCard, VISA en/of VISA Debit.



Creditcardbetaling: een Smart Pay betaling met een Creditcard.

Debetkaartbetaling: een Smart Pay betaling met een Debetkaart.

Debetkaart: een Maestro of V PAY debetkaart.

Derde: een derde waarmee de Klant een Contract sluit.

Eurobiljetten: biljetten in euro, geldend als wettig betaalmiddel.

Gebrek: het niet (volledig) voldoen van de technische en functionele onderdelen van een Apparaat waardoor het 
overeengekomen gebruik van een Apparaat substantieel wordt beperkt.

Geldtelcentrale: een door Rabobank bij Afstorten ingeschakelde derde.

Handleiding: de Handleiding van Rabobank die van toepassing is op de (Betaalproducten van) Rabo Smart Pay.

iDEAL QR-code: de code die de Betaler kan scannen en waarmee hij een iDEAL-betaling aan de Klant kan verrichten.

Instellingen: de in het Rabo Smart Pay Dashboard door de Klant aangevraagde, getoonde en zo nodig door 
Rabobank goedgekeurde keuzen over het gebruik van de Rabo Smart Pay.

Kaarthouder: de houder van een Debetkaart en/of Creditcard.

Kassaservice: een door de Klant ingestelde service in de Rabo Smart Pay, die de Klant in staat stelt de Betaler in de 
Rabo Smart Pay te laten kiezen voor een manier van betalen die geen Betaalmethode is.

Klant: degene(n), zowel samen als ieder afzonderlijk, die Rabo Smart Pay afneemt.

Onderhouds- en serviceovereenkomst: de overeenkomst tussen Rabobank en Klant inzake het onderhoud en de 
service van Betaalautomaten. Een Onderhouds- en serviceovereenkomst is een Contract.

Onderscheidingsmiddelen: de logo’s/beeldmerken, huisstijlen- en opmaakkenmerken van en elke andere verwijzing 
of aanduiding die door het publiek opgevat kan worden als een verwijzing naar Rabobank, (een onderdeel van) de 
Rabobank Groep, de Rabo Smart Pay, een Kassaservice of een Betaalproduct.

Online dienst: Rabo Business Banking, Rabo Smart Pay of diensten die hiervoor (deels) in de plaats treden en andere 
door Rabobank toegelaten Online diensten (zowel samen als ieder apart).

Order: de overeenkomst tussen Klant en Betaler, op grond waarvan de Betaler een of meer Smart Pay betalingen 
doet of op grond waarvan de Betaler door middel van een Kassaservice betaalt.

Overeenkomst: de afspraken over de Rabo Smart Pay tussen Rabobank en de Klant waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn.

Pas: een pas die voldoet aan de in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden gestelde eisen.

Rabobank: de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd te Amsterdam.

Rabo Merchant Services API: de beveiligde koppeling (tussen het systeem van de Klant of een systeem van een derde 
die voor de Klant een systeem beheert waarvan de Klant gebruik maakt en Rabo Smart Pay) waarmee de Klant zijn 
Rabo Smart Pay gegevens kan inlezen in zijn eigen systeemomgeving en transacties kan aanbieden aan Rabo Smart 
Pay.



Rabo Smart Pay: het door Rabobank aangeboden product, daaronder mede begrepen de Betaalproducten en het 
Rabo Smart Pay Dashboard. Indien Rabobank in haar documentatie of elders -in bijvoorbeeld de Overeenkomst of in 
deze Algemene Voorwaarden- Rabo OmniKassa vermeldt,  bedoelt Rabobank daarmee Rabo Smart Pay.  

Rabo Smart Pay App: de app waarmee de Klant diverse functionaliteiten in Rabo Smart Pay kan uitvoeren.

Smart Pay betaling: een betaling door de Betaler met één van de Betaalmethoden van de Rabo Smart Pay.

Rabo Smart Pay Dashboard: het beveiligde deel van de Rabobank Site waar de Klant onder meer informatie over 
Smart Pay betalingen en zijn Instellingen kan inzien en beheren.

Rabo SmartPin: de (mobiele) kaartlezer die in combinatie met een device functioneert als Betaalautomaat.

Rabobank Site: www.rabobank.nl en/of een of meer van de subpagina’s hiervan en daarvoor in de plaats tredende 
webpagina’s.

Randapparaat: apparatuur die de Klant kan gebruiken met een Rabo SmartPin, bijvoorbeeld de houder/oplader voor 
de SmartPin, tablethouder, toonbankprinter, mobiele printer, barcodescanner, barcodescannerhouder/oplaadstation 
en/of een kassalade.

Refund: een verzoek van de Klant tot terugbetaling van een Smart Pay betaling.

Rekening: een in het Rabo Smart Pay Dashboard opgegeven Rabobankrekening.

Reparatie: het herstel van een Gebrek aan een Betaalautomaat door Rabobank.

Stortingsformulier: het in de Handleiding beschreven en door Rabobank toegelaten formulier.

Toestel: een apparaat voor het gebruik van de Rabo Smart Pay App en/of Rabo SmartPin App.

Vervanging: het vervangen door Rabobank van een Apparaat.

Voorboeken: het door Rabobank binnen de limieten bijboeken op de Rekening op basis van door de Klant 
voorgemelde gegevens.

Voorboeklimiet: Het maximale bedrag dat Rabobank voorboekt waarbij de Contanten nog niet geteld en verwerkt 
zijn.

Voormelden: het melden door de Klant van door Rabobank gevraagde gegevens van een afstorting op een door 
Rabobank voorgeschreven wijze.

Webwinkel: een site van de Klant waar Betaalproducten gebruikt mogen worden.

Werkdag: de in de Handleiding beschreven werkdagen.

Winkel: een fysieke locatie van de Klant waar Betaalproducten gebruikt mogen worden.

Worldline: WORLDLINE N.V., met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, geregistreerd als betalingsinstelling bij de 
Nationale Bank van België (www.nbb.be).



2. Kenmerken en wijzigingen
2.1 De Klant kan de Rabo Smart Pay onder meer gebruiken voor:
a Het afrekenen van Orders met Betaalmethoden.
b Het inzien van (betaal)gegevens over het gebruik van Betaalmethoden.
c Het afnemen, wijzigen en beëindigen van Betaalproducten van Rabobank en Derden.
d Het wijzigen van de Instellingen.
De uitgebreide kenmerken van de Rabo Smart Pay zijn beschreven in de Handleiding.

2.2 De Rabo Smart Pay kent de volgende Betaalproducten:
Betaalproducten van Rabobank
a Betaalmethode iDEAL (Winkel en WebWinkel)
b Betaalmethode Rabo Europees Pinnen (Winkel)
c Retourpinnen (Winkel)
d Betaalmethode MasterCard (Winkel)
e Betaalmethode VISA (Winkel)
f Betaalmethode Debit MasterCard (Winkel)
g Betaalmethode VISA Debit (Winkel)
h Rabo PinBox Koop (Compact, Vast en Mobiel) (Winkel)
i Rabo PinBox Huur (Compact, Vast en Mobiel) (Winkel)
j Rabo SmartPin Koop (Winkel)
k Rabo SmartPin Huur (Winkel)
l Rabo SmartStore
m Rabo Betaalverzoek Plus
n Rabo Afstorten
o Rabo iDEAL QR Generator
p Kassaservice Incasso (Winkel en Webwinkel)
q Kassaservice Onder Rembours (Winkel en Webwinkel)

Betaalproducten van Worldline
r Betaalmethode Maestro (Webwinkel)
s Betaalmethode MasterCard inclusief Debit MasterCard (Webwinkel)
t Betaalmethode V PAY (Webwinkel)
u Betaalmethode VISA inclusief Visa Debit en Visa Electron (Webwinkel)
v Betaalmethode Bancontact (Webwinkel)

Betaalproduct van AfterPay
w Betaalmethode AfterPay (Webwinkel)

Betaalproduct van Paypal
x Kassaservice Paypal (Webwinkel)

2.3 De Rabo Smart Pay, waaronder de Betaalproducten en het Rabo Smart Pay Dashboard en de Rabo Smart Pay 
App, moet worden gebruikt met inachtneming van de Handleiding.

2.4 Rabobank mag Rabo Smart Pay, waaronder ook begrepen de Betaalproducten, het Rabo Smart Pay 
Dashboard, de Rabo Smart Pay App, Rabo Merchant Services API en mogelijke Instellingen, altijd wijzigen.
Rabobank mag ook nieuwe Betaalproducten aanbieden of stoppen met het aanbieden van bestaande 
Betaalproducten.
Rabobank zal de Klant informeren over zulke wijzigingen, toevoegingen en stopzettingen of de Klant via de 
Rabobank Site of op een andere manier in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.



3. Rabo Smart Pay <> Rabo Internetbankieren (Professional)/Rabo Business Banking, Passen
3.1 Om de Rabo Smart Pay te kunnen gebruiken, moet de Klant ook Rabo Internetbankieren (Professional) en/of 
Rabo Business Banking kunnen gebruiken. Rabobank mag de Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande 
mededeling beëindigen vanaf het moment dat de Rabo Internetbankieren (Professional) en/of Rabo Business 
Bankingovereenkomst is geëindigd.

De Rabo Smart Pay bevoegdheden die aan een Pas gekoppeld kunnen worden, zijn beschreven in de Handleiding. 
Rabo Smart Pay bevoegdheden kunnen uitsluitend gekoppeld worden aan Passen waarmee Rabo Internetbankieren 
(Professional) en/of Rabo Business Banking gebruikt kan worden door of namens de Klant.
Het in het Rabo Smart Pay Dashboard koppelen van Rabo Smart Pay bevoegdheden aan een Pas, kan uitsluitend 
plaatsvinden met de in de Handleiding beschreven passen.
De Rabo Smart Pay bevoegdheden die aan een Rabo Internetbankieren Pas (Professional) en/of Rabo Business 
Banking Pas kunnen worden gekoppeld, worden mede bepaald door de Rabo Internetbankieren- (Professional) 
en/of Rabo Business Bankingbevoegdheden van die Pas en zijn beschreven in de Handleiding.

De Klant kan de Rabo Smart Pay bevoegdheden van de Pas uitsluitend koppelen en aanpassen in het Rabo Smart 
Pay Dashboard.
De Rabo Internetbankieren- (Professional) en/of Rabo Business Bankingbevoegdheden kunnen niet worden 
gewijzigd in het Rabo Smart Pay Dashboard.
Soms wijzigen de Rabo Smart Pay bevoegdheden van de Pas als de Rabo Internetbankieren- (Professional) en/of 
Rabo Business Bankingbevoegdheden van die Pas worden gewijzigd. In de Handleiding is beschreven wanneer dat 
gebeurt en hoe de bevoegdheden in zo’n situatie wijzigen.

3.2 Het aanvragen en wijzigen van Passen kan uitsluitend plaatsvinden via (de autorisatiefunctie van) Rabo 
Internetbankieren (Professional) en/of Rabo Business Banking met een Pas waaraan de daarvoor benodigde Rabo 
Internetbankieren- (Professional) en/of Rabo Business Bankingbevoegdheid is gekoppeld. Het blokkeren van Passen 
moet plaatsvinden conform de algemene voorwaarden die van toepassing (zullen) zijn op Rabo Internetbankieren 
(Professional) en/of Rabo Business Banking.

3.3 Als de Rabo Internetbankieren- (Professional) en/of Rabo Business Bankingbevoegdheden van de Pas 
worden geblokkeerd, worden automatisch ook de Rabo Smart Pay bevoegdheden van de Pas geblokkeerd.

3.4 Zodra de Klant niet langer Rabo Internetbankieren (Professional) en/of Rabo Business Banking kan 
gebruiken, bijvoorbeeld als de Rabo Business Bankingovereenkomst is geëindigd, worden (ook) de Rabo Smart Pay 
bevoegdheden van de Passen geblokkeerd.

3.5 De afspraken over de Pas (met bijbehorende code) die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden die 
van toepassing (zullen) zijn op Rabo Internetbankieren (Professional) en/of Rabo Business Banking zijn ook van 
toepassing als de Pas voor de Rabo Smart Pay wordt gebruikt.

3.6 Bepaalde functies van de Rabo Smart Pay kunnen ook met een username/wachtwoord worden gebruikt 
conform het bepaalde in artikel 16.

4. Contracten
4.1 De Klant kan in het Rabo Smart Pay Dashboard Contracten voor Betaalproducten sluiten. In de Handleiding 
is beschreven met welke Passen en daaraan gekoppelde bevoegdheden een Contract getekend kan worden.

4.2 Op het Contract met een Derde zijn de voorwaarden van die Derde voor de betre"ende Betaalmethode van 
toepassing. Voorwaarden van de Derde die van toepassing zijn op het Contract met de Derde zijn opgenomen in de 
Bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Als de Klant een Betaalmethode van een Derde waarmee hij een lopend Contract heeft, wil gebruiken in een 
andere winkel of op een ander verkooppunt of betaalpunt, kan hij dat via het Rabo Smart Pay Dashboard aanvragen.



4.5 Contracten worden gesloten voor onbepaalde duur, tenzij anders is bepaald in deze Algemene 
voorwaarden of anders is afgesproken in een Contract.
Een Contract kan tenzij anders is bepaald in deze Algemene voorwaarden of anders is afgesproken in een Contract in 
het Rabo Smart Pay Dashboard worden opgezegd per de 1e dag van een kalendermaand en met inachtneming van 
een termijn van ten minste 30 dagen.
Rabobank en (Rabobank namens) de Derde mogen een Contract bovendien met onmiddellijke ingang, zonder 
ingebrekestelling of andere formaliteiten beëindigen zonder tot vergoeding van schade of restitutie van 
vergoedingen aan de Klant gehouden te zijn, in de in artikel 21.2 beschreven situaties. Artikel 21.3 geldt ook voor 
Contracten. 

5. Samenhang Overeenkomst en Contracten
5.1 De Klant kan een Betaalproduct uitsluitend gebruiken als de Klant daarvoor in het Rabo Smart Pay 
Dashboard een Contract heeft gesloten.
Rabobank is bevoegd een Contract namens een Derde te ondertekenen, maar is zelf geen partij bij een Contract met 
een Derde.

5.2 De Contracten eindigen automatisch zonder nadere kennisgeving aan de Klant op de datum waarop de 
Overeenkomst eindigt. Als op die datum de minimale looptijd van een bepaald Contract nog niet is bereikt, is de 
Klant aan Rabobank het voor dat Contract geldende beëindigingstarief verschuldigd. Het beëindigingstarief is 
opgenomen in de meest recente brochure ‘Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer’ van Rabobank.
Als een Contract eindigt, eindigt de Overeenkomst niet automatisch.

5.3 Rabobank heeft de onherroepelijke volmacht met recht van substitutie van de Klant om één of meer door 
de Klant gesloten Contracten met Derden namens de Klant te beëindigen tegen een door Rabobank naar eigen 
inzicht te bepalen datum. Rabobank kan bijvoorbeeld een Contract beëindigen als Rabobank besluit niet langer 
samen te werken met de betre"ende Derde of een andere partij, als Rabobank besluit het betre"ende Betaalproduct 
niet meer aan te bieden in de Rabo Smart Pay of in één van de in artikel 21.2 beschreven situaties.

6. Rol Rabobank bij de uitvoering van Contracten met Derden
6.1 De Klant moet alle mededelingen aan een Derde, conform de Handleiding aan Rabobank sturen. Onder 
deze mededelingen wordt in elk geval ook begrepen vragen, verzoeken en mededelingen die op grond van deze 
Algemene Voorwaarden of een Contract verplicht zijn of beogen rechtsgevolgen te hebben. Rabobank zal deze 
mededelingen zelf afhandelen of ter behandeling doorsturen naar de Derde. Een mededeling aan de Derde wordt 
geacht door de Derde te zijn ontvangen, zodra de mededeling conform de Handleiding door Rabobank is 
ontvangen.

6.2 Rabobank mag, namens de Derde het Contract uitvoeren, maar is dat niet verplicht. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat Rabobank de bedragen van Smart Pay betalingen op de Rekening zal bijschrijven en de door de 
Klant aan de Derde verschuldigde tarieven zal innen.

6.3 Rabobank heeft het recht namens Derden betaling te vorderen van alles wat de Klant aan Derden 
verschuldigd is en het recht de bedragen van deze vorderingen van de Rekening af te schrijven.

7. Kassaservices
7.1 Met Kassaservices kan de Klant Betalers laten kiezen voor manieren van betalen die niet via de Rabo Smart 
Pay afgerekend worden.

7.2 De Klant kan het gebruik van Kassaservices aanvragen in het Rabo Smart Pay Dashboard.

7.3 Als de Betaler in de Rabo Smart Pay kiest voor een Kassaservice, is de enige verplichting van Rabobank die 
keuze via de Rabo Smart Pay aan de Klant te melden. De Klant mag geen gebruik maken van een Kassaservice, als de 
Klant geen gebruik mag maken van de manier van betalen waarop de Kassaservice ziet.



8. Rabo Smart Pay Dashboard: gebruik en bevoegdheden
8.1 In het Rabo Smart Pay Dashboard kan de Klant onder meer de Instellingen wijzigen en informatie over 
Smart Pay betalingen inzien.
De mogelijke Instellingen zijn per Betaalproduct beschreven in de Handleiding.

8.2 Het Rabo Smart Pay Dashboard kan uitsluitend worden gebruikt met Beveiligingsleutels en Passen die 
voldoen aan het bepaalde in de Handleiding.

8.3 In de Handleiding is beschreven welke bevoegdheden er in het Rabo Smart Pay Dashboard zijn en hoe de 
Klant deze kan toewijzen, wijzigen of beëindigen.

9. Rabo Smart Pay App
Kenmerken Rabo Smart Pay App
9.1 Met de Rabo Smart Pay App kan de Klant Rabo Smart Pay gebruiken. In de Handleiding zijn de kenmerken 
en de gebruiksmogelijkheden van de Rabo Smart Pay App opgenomen. Tevens staan in de Handleiding de 
verschillen tussen het Rabo Smart Pay Dashboard en de Rabo Smart Pay App.

9.2 De bepalingen over het Rabo Smart Pay Dashboard in deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor de 
Rabo Smart Pay App.

Installatie en gebruik Rabo Smart Pay App
9.3 In de Handleiding is beschreven op welke wijze Rabobank de Rabo Smart Pay App ter beschikking stelt en 
hoe de Klant de juiste versie van de Rabo Smart Pay App kan herkennen.

9.4 De Klant moet, vóór installatie van de Rabo Smart Pay App op het Toestel, conform de Handleiding 
controleren of de Rabo Smart Pay App afkomstig is van Rabobank. De Klant is verantwoordelijk voor correcte 
installatie van de Rabo Smart Pay App op het Toestel.

9.5 In de Handleiding is opgenomen aan welke vereisten het Toestel waarop de Rabo Smart Pay App 
geïnstalleerd wordt, moet voldoen.

9.6 Voor het gebruik van de Rabo Smart Pay App moet de Klant beschikken over een account. Als de Klant nog 
geen account heeft kan de Klant een account aanmaken op de wijze zoals in de Handleiding is beschreven. De Klant 
logt in met een toegangscode. In de Handleiding is beschreven hoe de inlogprocedure werkt. De Klant kan op 
meerdere Toestellen inloggen op het account van de Rabo Smart Pay App met dezelfde toegangscode.

9.7 De Klant moet een nieuwe versie (updates) van de Rabo Smart Pay App installeren als deze door Rabobank 
ter beschikking wordt gesteld.

9.8 De Klant moet de Rabo Smart Pay App conform de Handleiding gebruiken.

Bevoegdheden
9.9 In de Handleiding is beschreven welke bevoegdheden er in de Rabo Smart Pay App zijn en hoe de Klant 
deze kan toewijzen, wijzigen of beëindigen. Dit kunnen andere bevoegdheden zijn dan die in het Rabo Smart Pay 
Dashboard. Het toewijzen, wijzigen of beëindigen van deze bevoegdheden in de Rabo Smart Pay App heeft geen 
gevolgen voor het toewijzen, wijzigen of beëindigen van bevoegdheden in het Rabo Smart Pay Dashboard en 
andersom. Als de Klant dit wel wil, kan de Klant dit conform de hiervoor in de Handleiding opgenomen werkwijze 
regelen.

9.10 De Klant moet ervoor zorgen dat iedereen die een bevoegdheid toegewezen krijgt, steeds ook van de 
bepalingen in de Algemene Voorwaarden en van de Handleiding op de hoogte is en die ook naleeft en opvolgt.



Veiligheidsvoorschriften
9.11 De Klant moet de toegangscode voor het account van de Rabo Smart Pay App geheim houden. De 
toegangscode is strikt persoonlijk. Als de Klant zelf een toegangscode kan kiezen of wijzigen, moet de Klant ervoor 
zorgen dat die niet gemakkelijk te raden is.

9.12 De Klant moet ervoor zorgen dat het Toestel waarop de Rabo Smart Pay App is geïnstalleerd goed beveiligd 
is en nooit door een ander gebruikt kan worden.

9.13 De Klant moet incidenten direct aan Rabobank melden en de aanwijzingen van Rabobank opvolgen. Hoe de 
Klant dat moet doen is beschreven in de Handleiding.

9.14 Als de Klant weet of vermoedt dat er iets mis is, moet de Klant direct de Rabo Smart Pay App blokkeren en 
dit melden bij het meldpunt zoals vermeld in de Handleiding. Dit geldt ook als de Klant het Toestel waarop de Rabo 
Smart Pay App is geïnstalleerd niet meer heeft, deze is zoekgeraakt of gestolen, of zonder toestemming van de Klant 
is gebruikt of de Klant vermoedt dat iemand anders de beveiligingscode voor het Toestel waarop de Rabo Smart Pay 
App is geïnstalleerd, kent.

9.15 De meest actuele voorschriften voor veilig gebruik van toegangscodes en het Toestel waarop de Rabo Smart 
Pay App is geïnstalleerd staan in de Handleiding. In de Handleiding wordt ook een aantal veiligheidsvoorschriften 
waaraan de Klant zich moet houden nader uitgelegd. Bijvoorbeeld de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van 
biometrische kenmerken (dit zijn lichamelijke eigenschappen van een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een 
vingerafdruk, die zijn opgeslagen/geregistreerd op een daarvoor geschikt Toestel en die de Klant via zijn Toestel kan 
gebruiken als Rabobank dit met de Klant heeft afgesproken).

10. Rabo Smart Pay Merchant Services API
10.1 In de Handleiding zijn de kenmerken en de gebruiksmogelijkheden van Rabo Smart Pay Merchant Services 
via API opgenomen. In de Handleiding is tevens opgenomen aan welke (bijvoorbeeld veiligheids-) vereisten de Klant 
moet voldoen.

10.2 De Klant moet voor Rabo Smart Pay Merchant Services API certi!caten gebruiken die voldoen aan de 
daarvoor in de Handleiding gestelde eisen. De Klant mag de certi!caten alleen gebruiken voor Rabo Smart Pay 
Merchant Services API. En mag alleen gebruikmaken van een geldig certi!caat. Deze certi!caten - samen met de 
private key van het certi!caat - moeten bij al het berichtenverkeer voor Rabo Smart Pay Merchant Services API 
worden gebruikt op een door Rabobank gewenste en veilige manier, zoals beschreven in de Handleiding.

10.3 De Klant is gebonden aan alle (rechts)handelingen die met een certi!caat zijn verricht.

10.4 De Klant zorgt ervoor dat de private key(s) van certi!caten uitsluitend toegankelijk zijn voor, en kunnen 
worden gebruikt door, personen die bevoegd zijn namens de Klant (rechts)handelingen te verrichten via Rabo Smart 
Pay.

10.5 Zodra de Klant weet of vermoedt dat (een) private key(s) van een certi!caat verloren of gestolen is/zijn of 
onbevoegd wordt/worden gebruikt moet de Klant dat ook onmiddellijk conform de Handleiding bij Rabobank 
melden. Rabobank kan dan per direct het gebruik van Rabo Smart Pay Merchant Services API geheel of gedeeltelijk 
blokkeren.

11. Toegestaan gebruik Rabo Smart Pay
11.1 De Klant mag de Rabo Smart Pay uitsluitend gebruiken voor de soorten Orders die zijn beschreven in de 
Instellingen. Als de Klant de Rabo Smart Pay voor andere soorten Orders wil gebruiken, kan de Klant via Rabo Smart 
Pay Dashboard vragen de betre"ende Instellingen te wijzigen. Het is de Klant niet toegestaan Smart Pay Smart Pay 
betalingen te ontvangen voor, of de Rabo Smart Pay te (laten) gebruiken ten behoeve van, activiteiten van derden, 
tenzij Rabobank en de Klant daarover andere afspraken hebben gemaakt.



11.2 De Klant mag de Rabo Smart Pay uitsluitend gebruiken voor de in de Instellingen beschreven Winkels en 
Webwinkels.
Als de Klant de Rabo Smart Pay voor andere Winkels en Webwinkels wil gebruiken, kan de Klant via het Rabo Smart 
Pay Dashboard verzoeken de betre"ende Instellingen te wijzigen. Rabobank heeft, mede ten behoeve van Derden, 
het recht zulke verzoeken af te wijzen.

11.3 De Klant staat er jegens Rabobank voor in dat de Rabo Smart Pay niet wordt gebruikt:
a als de Klant weet of vermoedt dat er sprake is, of kan zijn, van fraude of anderszins onrechtmatig en/of 
strafbaar handelen door of in het nadeel van de Betaler
b voor Orders die strafbaar of in strijd zijn met Nederlandse en/of buitenlandse regelgeving
c als het bestaan, exploiteren, verhandelen, in bezit hebben of gebruik van de diensten of goederen waarop 
de Order ziet strafbaar is in Nederland en/of in het buitenland
d voor Orders die inbreuk maken op rechten van derden of hun belangen schaden
e voor Orders die op andere gronden onrechtmatig (kunnen) zijn in Nederland en/of in het buitenland
f als daardoor naar het oordeel van Rabobank aan de reputatie van Rabobank, een Derde, een Betaalschema 
en/of het imago van de Rabo Smart Pay schade toegebracht wordt of kan worden.
In de onder a bedoelde situatie moet de Klant Rabobank daarover zonder uitstel informeren conform het bepaalde 
in de Handleiding.

11.4 De Klant staat er jegens Rabobank voor in dat de Klant de Rabo Smart Pay niet gebruikt voor het afrekenen 
van Orders als hij weet, vermoedt of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Smart Pay betaling frauduleus is of door 
een onbevoegde wordt verricht of in strijd is met wettelijke bepalingen.

12. Openingstijden, maatregelen en opschorting
12.1 Rabobank zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om de Klant tijdens de in de Handleiding 
beschreven perioden in staat te stellen de Rabo Smart Pay te gebruiken.

12.2 Rabobank heeft, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, 
het recht het gebruik van de Rabo Smart Pay of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk te beperken en/of op te 
schorten. Rabobank zal de Klant zo mogelijk van tevoren via de Rabobank Site of op andere wijze in de gelegenheid 
stellen kennis te nemen van (het voornemen tot) opschorting, tenzij Rabobank dit onwenselijk vindt in verband met 
bijvoorbeeld fraudepreventie of -detectie, bewaking van de integriteit van het bankwezen of belangen van derden.

12.3 Als de Klant storingen constateert in (een onderdeel van) de Rabo Smart Pay, zal de Klant dat aan Rabobank 
melden conform de Handleiding. Storingen in de eigen Betaalautomaat van de Klant en/of andere eigen goederen 
en diensten (zie artikel 14.3) moet de Klant zelf oplossen.

12.4 Rabobank heeft het recht, bijvoorbeeld in verband met fraudepreventie of -detectie, bewaking van de 
integriteit van het bankwezen of belangen van derden, zonder aankondiging vooraf tijdelijke of permanente 
noodmaatregelen te tre"en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van de Rabo Smart Pay.

Rabobank heeft, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van schade verplicht te zijn, 
het recht het gebruik van de Rabo Smart Pay of onderdelen daarvan met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 
op te schorten als en zolang de Klant naar de mening van Rabobank zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst, en/of een Contract of daarop van toepassing zijnde voorwaarden en/of deze Algemene 
Voorwaarden en/of de Algemene Bankvoorwaarden en/of de Handleiding niet nakomt of daarover verschil van 
mening bestaat tussen de Klant en Rabobank of een Derde, tussen Rabobank en een Derde of anderen of tussen de 
Klant en anderen.

12.5 Rabobank heeft eenzelfde recht van opschorting als een Betaalschema of een Derde Rabobank om 
opschorting vraagt.



12.6 Ook als Rabobank gebruik maakt van deze opschortingsbevoegdheid, houdt zij haar andere rechten, 
waaronder het recht vergoeding van schade te verlangen of de Overeenkomst te beëindigen.

13. Limieten Rabo Smart Pay en Betaalmethoden
13.1 De limieten die gelden voor de Rabo Smart Pay zijn opgenomen in de Handleiding.

13.2 Rabobank heeft het recht voor de Rabo Smart Pay, daaronder bijvoorbeeld ook één of meer 
Betaalmethoden, limieten te wijzigen en/of nieuwe en/of aanvullende limieten in te stellen voor het gebruik van 
Rabo Smart Pay door de Klant. Bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) limieten met betrekking tot het maximumbedrag 
van Smart Pay betalingen en/of het maximum aantal Smart Pay betalingen per periode.
Rabobank zal de Klant informeren over het instellen, wijzigen of beëindigen van zulke limieten, dan wel de Klant via 
de Rabobank Site of op andere wijze in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen tenzij dat naar de mening van 
Rabobank of een Derde onverstandig is, bijvoorbeeld in het kader van fraudepreventie.

14. Gebruiksklaar maken Rabo Smart Pay
14.1 Om gebruik te kunnen maken van de Rabo Smart Pay,   moet de Klant de Rabo Smart Pay in gebruik nemen 
conform de Handleiding.

14.2 De Klant zal ten minste alle redelijke en marktconforme maatregelen nemen om fraude met Smart Pay 
betalingen te voorkomen, te detecteren en schade als gevolg van zulke fraude te beperken. De Klant zal (pogingen 
tot) fraude met Smart Pay betalingen steeds zonder uitstel aan Rabobank melden met inachtneming van het 
bepaalde in de Handleiding.

14.3 De Klant zorgt voor eigen rekening en risico voor de ongestoorde beschikbaarheid, adequate beveiliging en 
het naar behoren functioneren van de Webwinkel(s) en de voor het gebruik van de Rabo Smart Pay benodigde 
goederen en (telecommunicatie)diensten, zoals beschreven in de Handleiding.
Rabobank mag de speci!caties van de benodigde goederen en/of (telecommunicatie)diensten wijzigen, en zal de 
Klant van zulke wijzigingen op de hoogte stellen, dan wel de Klant via de Rabobank Site of op andere wijze in de 
gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. De Klant is verplicht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen de 
door Rabobank gestelde termijn, te voldoen aan de gewijzigde speci!caties.

15. Vermelding Rabo Smart Pay, Kassaservices en Betaalmethode(n) op (Web)winkel
De Klant moet de Rabo Smart Pay, de Kassaservices en de Betaalmethoden die de Klant gebruikt conform de 
Handleiding aan (potentiële) Betalers bekend maken.

16. Beveiligingssleutels
16.1 De Klant heeft voor het gebruik van de Rabo Smart Pay de in de Handleiding beschreven token met 
signeersleutel nodig.
Bovendien kan de Klant conform de Handleiding bepaalde functies van de Rabo Smart Pay (ook) gebruiken met een 
username/wachtwoordcombinatie.
De Klant ontvangt deze Beveiligingssleutels van Rabobank of moet, als Rabobank daarom vraagt, de benodigde 
Beveiligingssleutels onder zijn eigen verantwoordelijkheid conform de Handleiding (laten) aanmaken.

16.2 De Klant is bevoegd de Beveiligingssleutels onder zijn eigen verantwoordelijkheid in gebruik te geven aan 
personen die bevoegd zijn daarmee namens de Klant (rechts)handelingen te verrichten. De Klant zorgt ervoor en 
staat er jegens Rabobank voor in dat deze personen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden nakomen.

16.3 De Klant zal de Beveiligingssleutels zorgvuldig behandelen en volstrekt geheimhouden. De Klant zal 
zodanige maatregelen nemen, dat onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik van de Beveiligingssleutels 
niet mogelijk is. De Klant mag geen aantekening van de Beveiligingssleutels maken.

16.4 De Klant is niet bevoegd de Beveiligingssleutels te (laten) gebruiken voor andere doeleinden dan het 
gebruik van de Rabo Smart Pay. De Klant is verplicht de Handleiding van Rabobank met betrekking tot 



Beveiligingssleutels zorgvuldig na te (laten) komen. Rabobank kan de Klant onder meer verplichten 
Beveiligingssleutels periodiek te wijzigen.

16.5 De Klant is, met uitsluiting van Rabobank, verantwoordelijk en aansprakelijk voor en gebonden aan het 
gebruik van de Beveiligingssleutels.

16.6 Als de Klant weet of vermoedt dat één of meer Beveiligingssleutels bij een onbevoegde derde bekend 
(kunnen) zijn of door onbevoegde derden (kunnen) worden gebruikt, is de Klant verplicht dit meteen aan Rabobank 
te melden met inachtneming van de Handleiding.
Rabobank zal de mogelijkheid Rabo Smart Pay te gebruiken met behulp van de betre"ende Beveiligingssleutels 
beëindigen nadat de Klant Rabobank conform het hiervoor bepaalde op de hoogte heeft gesteld.

17. Valuta en bevestiging Smart Pay betalingen
17.1 Smart Pay betalingen vinden plaats in euro. Smart Pay betalingen voor bepaalde Betaalmethoden kunnen 
ook in een andere valuta plaatsvinden zodra Rabobank dat toestaat. Die Betaalmethoden zijn beschreven in de 
Handleiding.

17.2 Rabobank is uitsluitend verplicht een Smart Pay betaling bij te schrijven op de Rekening, als de Klant een 
elektronische bevestiging van Rabobank heeft ontvangen die voldoet aan de Handleiding.

18. Bijschrijving Smart Pay betalingen
18.1 Rabobank zal het bedrag van een Smart Pay betaling altijd in euro bijschrijven. Deze bijschrijving vindt 
plaats op de 1e kalenderdag na de dag waarop Rabobank de elektronische bevestiging van de  Smart Pay betaling 
heeft verstrekt conform de Handleiding.
Als de Smart Pay betaling in een vreemde valuta plaatsvond (zodra Rabobank deze mogelijkheid toestaat), zal de 
Smart Pay betaling naar euro worden omgewisseld op basis van de referentiewisselkoers en de op/-afslagen die zijn 
beschreven in de dan van toepassing zijnde brochure ‘Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer’ van Rabobank.

18.2 De Klant kan in het Rabo Smart Pay Dashboard instellen op welke Rekening(en) bijschrijving moet 
plaatsvinden.

18.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 18.1 is Rabobank het bedrag van de Smart Pay betaling, ondanks de 
verstrekte bevestiging, niet aan de Klant verschuldigd of mag Rabobank de bijschrijving ervan op de Rekening 
opschorten bijvoorbeeld als:
- er sprake is van een van de gronden genoemd in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden op basis waarvan 
Rabobank het gebruik van Rabo Smart Pay door de Klant kan opschorten, of
- naar de mening van Rabobank sprake is of kan zijn van onregelmatigheden of fraude, of
- naar de mening van Rabobank sprake is van een onbedoelde dubbele Smart Pay betaling of fouten in de 
Smart Pay betaling, bijvoorbeeld als gevolg van storingen, of
- als een Betaalschema Rabobank niet toestaat het bedrag van de Smart Pay betaling op de Rekening bij te 
schrijven, of
- om terugbetaling volgens artikel 19 of volgens artikel 20 is gevraagd.

18.4 De Klant is verplicht Rabobank onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 10 Werkdagen na toezending van de in 
artikel 17.2 bedoelde bevestiging door Rabobank, en conform de Handleiding te melden dat de Klant van mening is 
dat Smart Pay betalingen niet door Rabobank zijn bijgeschreven of bijschrijvingen niet overeenkomen met de 
bevestigingen als bedoeld in artikel 17.2 die de Klant heeft ontvangen.
Rabobank is niet verplicht meldingen die na de genoemde periode van 10 Werkdagen worden ontvangen in 
behandeling te nemen.

18.5 De Betaler betaalt bij een Smart Pay betaling op grond van een Betaalmethode van een Derde aan 
Rabobank. Rabobank is de begunstigde van zo’n Smart Pay betaling. Het bepaalde in artikel 18.1 is onverkort van 
toepassing.



19. Terugbetaling Smart Pay betalingen
19.1 De Klant is verplicht het op de Rekening bijgeschreven bedrag van een Smart Pay betaling onmiddellijk 
conform de Handleiding aan Rabobank terug te betalen als Rabobank dat vraagt:
- op verzoek van de Betaler, diens betaaldienstverlener, een Derde of een Betaalschema en de  
Betaalmethode  de terugbetaling als mogelijkheid kent, en/of
- omdat Rabobank het bedrag van de Smart Pay betaling op de Rekening heeft gecrediteerd en een of meer 
van de in artikel 18.3 beschreven situaties zich voordoet.

19.2 In de voorwaarden van een Derde die op een Contract van toepassing zijn, wordt mogelijk een andere term 
voor ‘terugbetaling’ gebruikt.

19.3 Rabobank heeft het recht de door de Klant verschuldigde terugbetalingen als bedoeld in artikel 19.1 te 
verrekenen met, dan wel in mindering te brengen op de op een Rekening bij te schrijven Smart Pay betalingen. 
Rabobank mag de verschuldigde terugbetalingen ook verrekenen met het saldo op een Rekening.

19.4 Rabobank mag de terugbetalingen als bedoeld in artikel 19.1 van de Rekening en/of één of meer (mede) op 
naam van de Klant gestelde rekeningen afschrijven.

20. Refunds
20.1 De Klant kan Rabobank of de Derde opdracht geven voor het doen van een Refund in het Rabo Smart Pay 
Dashboard, de Rabo Smart Pay App of via de Merchant Services API voor de:
- Betaalmethode iDEAL (Webwinkel)
- Betaalmethode Mastercard (Webwinkel)
- Betaalmethode VISA (Webwinkel)
- Betaalmethode Debit MasterCard (Webwinkel)
- Betaalmethode VISA Debit (Webwinkel)
- Betaalmethode VISA Electron (Webwinkel)
- Betaalmethode Maestro (Webwinkel)
- Betaalmethode V PAY (voor Webwinkel)
- Betaalmethode AfterPay (voor Webwinkel).

20.2 De Klant kan Rabobank of de Derde opdracht geven voor het doen van een Refund bij de Betaalautomaat 
voor de:
- Betaalmethode MasterCard (Winkel)
- Betaalmethode VISA (Winkel)
- Betaalmethode Debit MasterCard (Winkel)
- Betaalmethode VISA Debit (Winkel).

20.3 Met een Refund wordt de Smart Pay betaling op verzoek van de Klant terugbetaald aan de Betaler.

20.4 Rabobank is niet verplicht een Refund in behandeling te nemen als die door Rabobank wordt ontvangen na 
30 kalenderdagen na de datum waarop Rabobank de in artikel 17.2 bedoelde elektronische bevestiging aan de Klant 
heeft verstrekt conform de Handleiding.

20.5 Een verzoek om een Refund moet conform de Handleiding bij Rabobank worden ingediend.

20.6 Rabobank en de Derde die de Refund uitvoert, zijn niet verplicht de Refund uit te voeren. Als Rabobank of 
een Derde de Refund uitvoert, is de Klant het bedrag van de Refund aan Rabobank verschuldigd en zal Rabobank het 
bedrag naar keuze van Rabobank van de Rekening afschrijven of, zonder voorafgaande mededeling, (laten) 
verrekenen met een bijschrijving van Smart Pay betalingen.



20.7 Rabobank voert een Refund uit door het bedrag van de Refund over te boeken naar de Betaler.
Als de Klant de Refund vraagt voor een Smart Pay betaling met een Betaalmethode van een Derde, zal Rabobank het 
verzoek doorsturen naar de Derde. De Refund wordt dan door de Derde uitgevoerd conform de op grond van het 
betre"ende Contract geldende afspraken. De voorwaarden van een Derde die op een Contract van toepassing zijn, 
gebruiken mogelijk een andere term voor ‘Refund’.

21. Looptijd Overeenkomst
21.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant en Rabobank zijn ieder bevoegd de 
Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen waarbij 
de Klant kan opzeggen op de wijze zoals op de Rabobank Site aangegeven.

Met ingang van een door Rabobank te bepalen datum kan de Klant de Overeenkomst ook opzeggen in het Rabo 
Smart Pay Dashboard.

21.2 Rabobank is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of andere 
formaliteiten en zonder tot vergoeding van schade of restitutie van tarieven aan de Klant gehouden te zijn, te 
beëindigen:
- als de Klant tekort komt in de nakoming van één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 
Overeenkomst, een Contract of daarop van toepassing zijnde voorwaarden, de Algemene Bankvoorwaarden, deze 
Algemene Voorwaarden of de Handleiding
- als er geen Rekening (meer) is
- bij (het aanvragen van) faillissement, (het aanvragen van) surseance van betaling, ondercuratelestelling 
en/of overlijden van de Klant
- bij onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de Klant
- bij van toepassingverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Klant
- bij ophe#ng en/of beëindiging en/of overdracht van (een naar het oordeel van Rabobank aanmerkelijk deel 
van) het bedrijf en/of beroep van de Klant
- als een Betaalschema Rabobank daarom heeft verzocht
- als de Klant een rechtspersoon is bij ontbinding, fusie en/of splitsing van de Klant
- als de Klant rechtspersoonlijkheid opgeeft, verliest of verkrijgt
- bij uittreding en/of toetreding van een vennoot en/of een maat als de Klant een vennootschap onder !rma 
of een commanditaire vennootschap of maatschap is
- als de relatie tussen Rabobank en de Klant of het gebruik van Rabo Smart Pay of een Betaalproduct door de 
Klant naar de mening van Rabobank schade toebrengt of kan toebrengen aan de reputatie van Rabobank, een 
Betaalschema, een Betaalproduct en/of het imago van Rabo Smart Pay of als daardoor de integriteit en/of reputatie 
van de !nanciële sector gevaar loopt
- als een uiteindelijk belanghebbende, zoals gede!nieerd in artikel 1 van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en !nancieren van terrorisme, naar de mening van Rabobank een gevaar is of kan zijn voor de aantasting 
van de integriteit en/of de reputatie van de !nanciële sector en/of Rabobank.

21.3 De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Klant niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun 
aard doorlopen zoals - maar niet beperkt tot - het bepaalde in de artikelen 6, 19, 20, 23 tot en met 43 van deze 
Algemene Voorwaarden.

22. Tarieven en referentiewisselkoersen en informeren tarieven/kosten
22.1 De door de Klant in verband met Rabo Smart Pay aan Rabobank verschuldigde tarieven (daaronder mede 
begrepen (administratie)kosten, vergoedingen, huurprijzen etc.) en de van toepassing zijnde referentiewisselkoersen 
zijn vermeld in de meest recente brochure ‘Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer’ van Rabobank.

22.2 In de Handleiding is opgenomen of en zo ja op welke wijze, waar en wanneer Rabobank de Klant informeert 
over aan de Klant in rekening gebrachte tarieven met betrekking tot Smart Pay betalingen. Dit geldt ook voor andere 
kosteninformatie met betrekking tot (Contactloze) Debetkaart- en (Contactloze) Creditcardbetalingen.



22.3 Rabobank zal de door de Klant aan Rabobank en aan Derden verschuldigde tarieven op door Rabobank te 
bepalen momenten afschrijven van de Rekening dan wel een andere bij Rabobank aangehouden rekening die 
(mede) op naam van de Klant staat.

22.4 Rabobank mag de referentiewisselkoersen en de (hoogte van de) tarieven, de berekenings- en 
afrekenperiode en de berekenings- en afrekenmethode daarvan wijzigen, en nieuwe tarieven in rekening brengen. 
Rabobank zal de Klant ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van wijziging van referentiewisselkoersen of 
tarieven, de berekenings- en afrekenperiode of de berekenings- dan wel afrekenmethode, of het in rekening 
brengen van nieuwe tarieven daarvan op de hoogte stellen, dan wel de Klant via de Rabobank Site in de 
gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

23. Handleiding
23.1 Op het gebruik van de Rabo Smart Pay is de Handleiding van toepassing. De Handleiding is opgenomen op 
de Rabobank Site of wordt op een andere wijze door Rabobank aan de Klant bekend gemaakt of ter beschikking 
gesteld.
De Klant mag de Rabo Smart Pay niet gebruiken als de Handleiding niet wordt nageleefd.

23.2 Rabobank mag de Handleiding wijzigen, en zal de Klant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Klant 
via de Rabobank Site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

23.3 De Klant zorgt ervoor dat de personen die namens hem (rechts)handelingen verrrichten, volledig op de 
hoogte zijn van de Handleiding en staat er tegenover Rabobank voor in dat deze personen de Handleiding naleven.

24. Rabobank Site
24.1 De Klant zal regelmatig, maar ten minste éénmaal per week, op de Rabobank Site controleren of nieuwe 
informatie over de Rabo Smart Pay ter beschikking is gesteld. Nieuwe informatie kan bijvoorbeeld gaan over 
voorgenomen wijzigingen in de kenmerken.

24.2 Bij mededelingen en kennisgevingen door Rabobank via de Rabobank Site, wordt informatie geacht de 
Klant uiterlijk binnen een week na het ter beschikking stellen c.q. publiceren daarvan te hebben bereikt en door de 
Klant te zijn gelezen.

25. Mededelingen door Rabobank
Mededelingen door Rabobank aan één Klant of aan een gebruiker van een Pas of Beveiligingssleutel, worden geacht 
door alle Klanten te zijn ontvangen en gelden als een mededeling aan alle Klanten.

26. Communicatie
26.1 In de Handleiding zijn de adres- en contactgegevens van Rabobank beschreven die de Klant moet 
gebruiken bij mededelingen aan Rabobank.

26.2 De contactgegevens van de Klant die Rabobank kan gebruiken voor mededelingen aan de Klant in het 
kader van de Rabo Smart Pay, moet de Klant opgeven en wijzigen in het Rabo Smart Pay Dashboard. De Klant staat 
er voor in dat mededelingen van Rabobank door daartoe bevoegden worden afgehandeld.
De Klant moet een wijziging van contactgegevens tijdig vóór de ingangsdatum daarvan opgeven in het Rabo Smart 
Pay Dashboard.

27. Publiciteit
De Klant mag, tenzij dat is toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Rabobank, in publicaties en reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een 
relatie met Rabobank. De Klant mag ook niet, tenzij dat is toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, de 
naam of het logo van Rabo Smart Pay, Kassaservices, Betaalproducten, Derden, Betaalschema’s of Rabobank 
gebruiken.



28. Onderscheidingsmiddelen en intellectuele eigendomsrechten
28.1 Op de Onderscheidingsmiddelen rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen 
merkrechten en auteursrechten) van Rabobank, Derden, Betaalschema’s en andere betrokken partijen. De Klant zal 
het hierover in de Handleiding bepaalde naleven.

28.2 De Klant mag de Onderscheidingsmiddelen niet gebruiken, tenzij dat is toegestaan en/of voorgeschreven 
op grond van de Overeenkomst, een Contract, de Algemene Voorwaarden of de Handleiding of Rabobank de Klant 
daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
Na beëindiging van de Overeenkomst moet de Klant het gebruik van de Onderscheidingsmiddelen onmiddellijk 
stopzetten en, op eerste verzoek van Rabobank, de gegevensdragers waarop de relevante 
Onderscheidingsmiddelen zijn vastgelegd, aan Rabobank teruggeven of - als Rabobank dat wil - vernietigen.

28.3 Op de (merk)namen en beeldmerken/logo’s van Rabobank, en op de voor uitvoering van de Overeenkomst 
door Rabobank gebruikte en/of aan de Klant ter beschikking gestelde technieken, documentatie en methoden, 
rusten intellectuele eigendomsrechten van Rabobank, Derden, Betaalschema’s en/of anderen. Gebruik hiervan door 
de Klant is niet toegestaan, tenzij dat is toegestaan op grond van de Overeenkomst, een Contract, de Algemene 
Voorwaarden of de Handleiding of als Rabobank de Klant daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

29. Gegevens Klant
29.1 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Rabobank bekend gemaakte en 
bekend te maken gegevens.
De Klant zal Rabobank onmiddellijk en conform de Handleiding informeren als de door hem aan Rabobank bekend 
gemaakte gegevens wijzigen.

29.2 Rabobank heeft het recht de gegevens over de Klant en zijn gebruik van de Rabo Smart Pay, Kassaservices, 
Betaalmethoden en andere Betaalproducten, welke gegevens Rabobank van de Klant heeft ontvangen en/of die 
Rabobank zelf heeft verzameld of samengesteld, te verwerken, daaronder verstrekken aan partijen die direct 
(bijvoorbeeld Derden) of indirect zijn betrokken bij Smart Pay betalingen, als dat naar de mening van Rabobank 
nodig of wenselijk is.

30. Gebruik gegevens Betaler door Klant
De Klant verbindt zich door ondertekening van de Overeenkomst tegenover Rabobank, dat de Klant de (al dan niet 
via het Rabo Smart Pay Dashboard) ontvangen gegevens met betrekking tot de Betaler uitsluitend zal gebruiken 
voor zijn eigen administratieve afhandeling van de Order en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen, 
bijvoorbeeld voor de bescherming van persoonsgegevens. De Klant zal deze gegevens zorgvuldig bewaren, 
geheimhouden en beveiligen tegen onbevoegde kennisneming daarvan. De Klant zal werknemers en derden die 
toegang kunnen hebben tot deze gegevens, tot geheimhouding verplichten.

31. Onderzoek
Als er naar de mening van Rabobank redelijke gronden zijn om te twijfelen aan de correcte nakoming door de Klant 
of door hem ingeschakelde partijen van de verplichtingen uit de Overeenkomst, een Contract, deze Algemene 
Voorwaarden of de Handleiding, mag Rabobank de locaties waar de Klant Smart Pay betalingen accepteert, de 
administratie van de Klant, de door de Klant gebruikte (computer)systemen van de Klant of anderen en aan de Klant 
verleende (telecommunicatie)diensten door een derde partij laten onderzoeken. De Klant zal deze partij alle 
medewerking verlenen bij de uitvoering van het onderzoek. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van 
Rabobank, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de Klant of een door hem ingeschakelde derde tekort is geschoten in de 
nakoming van voornoemde verplichtingen. In dat laatste geval is de Klant gehouden de redelijke kosten van het 
onderzoek aan Rabobank te vergoeden.

32. Relaties met Derden, de Betaler en anderen
32.1 Rabobank is geen partij bij afspraken tussen de Klant en de Betaler, de Klant en Derden of anderen.
Rabobank is jegens de Klant niet aansprakelijk voor (rechts)handelingen van de Betaler, Derden of anderen of 
tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen door de Betaler, Derden of anderen.



De Klant vrijwaart Rabobank door ondertekening van de Overeenkomst voor alle vorderingen van de Betaler, 
Derden en anderen die verband houden met tussen de Klant en de Betaler, Derden of anderen gemaakte afspraken 
of het gebruik van Rabo Smart Pay en vergoedt Rabobank de schade die Rabobank lijdt als gevolg van zulke 
vorderingen.

32.2 Rabobank is, voor eigen rekening en risico, bevoegd gebruik te maken van diensten van anderen bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Handleiding. Rabobank zal bij de keuze van 
die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

32.3 De Klant mag met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de 
Handleiding voor eigen rekening en risico anderen inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant 
zorgt ervoor dat de door de Klant ingeschakelde anderen volledig op de hoogte zijn van, en gebonden zijn aan, de 
verplichtingen die voor de Klant uit de Overeenkomst voortvloeien. De Klant staat er door ondertekening van de 
Overeenkomst voor in dat deze door hem ingeschakelde anderen die verplichtingen correct nakomen, en zal op 
eerste verzoek van Rabobank de nakoming van die verplichtingen in rechte afdwingen.
De Klant accepteert dat inschakeling van anderen risico’s met zich meebrengt.
De Klant zal bij de keuze en inschakeling van de anderen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Klant zal de 
Naam-, Adres-, Woonplaats- en andere contactgegevens van de door hem ingeschakelde anderen op eerste verzoek 
van Rabobank schriftelijk aan Rabobank bekend maken.

32.4 Rabobank staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Rabobank van Derden 
ontvangen gegevens die Rabobank in het Rabo Smart Pay Dashboard, de Rabo Smart Pay App en de Rabo Merchant 
Services API toont.

33. Overeenkomst met rechtspersoon of meerdere Klanten
33.1 Als de Klant een rechtspersoon, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap 
onder !rma is of als de Overeenkomst is aangegaan door meer Klanten, geeft iedere bestuurder, (beherend en/of 
besturend) vennoot, maat of Klant door het aangaan van de Overeenkomst volmacht aan iedere bestuurder, 
(beherend en/of besturend) vennoot, maat of Klant om alle (rechts)handelingen, waaronder 
beschikkingshandelingen, te verrichten ter uitvoering van of in verband met de Overeenkomst en Contracten. 
Hieronder valt bijvoorbeeld het sluiten van een nieuw Contract. Of het wijzigen van een Rekening.
De gevolmachtigde mag de volmacht aan een ander geven (recht van substitutie).

33.2 De volmacht eindigt niet door het overlijden of ondercuratelestelling van een Klant. Aan Rabobank kan het 
einde van een volmacht uitsluitend worden tegengeworpen nadat Rabobank daarvan een schriftelijke mededeling 
heeft ontvangen.

33.3 Opdrachten die aan Rabobank zijn gegeven door een voormalige gevolmachtigde als bedoeld in dit artikel, 
voordat of kort nadat Rabobank de mededeling van het einde van de volmacht heeft ontvangen, mag Rabobank 
rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan/had kunnen voorkomen.

33.4 Rabobank mag weigeren een gevolmachigde (rechts)handelingen te laten uitvoeren op basis van een 
volmacht. Bijvoorbeeld indien en zolang een bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat en/of 
gevolmachtigde niet als zodanig geïdenti!ceerd en geveri!eerd is.

34. Aansprakelijkheid
34.1 Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden of de Algemene Bankvoorwaarden omtrent 
aansprakelijkheid is bepaald, en tenzij ontstaan als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, is Rabobank niet 
aansprakelijk voor schade die onder andere direct of indirect voortvloeit uit:
- het niet naleven door de Klant van het bepaalde in de Overeenkomst, een Contract of daarop van 
toepassing zijnde voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden of de Handleiding
- internationale con$icten
- gewelddadige of gewapende acties



- maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid
- maatregelen van een toezichthoudende instantie
- boycotacties
- pandemie
- arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel
- storingen in en opschorting van de elektriciteitsvoorziening, in telecommunicatiediensten of -verbindingen, 
of in apparatuur of programmatuur van Rabobank of van door Rabobank ingeschakelde derden
- tekortkomingen door derden die Rabobank inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of de 
Algemene Voorwaarden.

34.2 In geen geval is Rabobank aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, 
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade.

34.3 De aansprakelijkheid van Rabobank is ook beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van de 
Overeenkomst aan Rabobank verschuldigde bedragen in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, verminderd met het totaalbedrag van door Rabobank in die periode van 12 
maanden al aan de Klant verschuldigde schadevergoedingen in verband met de Overeenkomst.

35. Bewijs
De door Rabobank of door haar ingeschakelde derden bewaarde gegevens met betrekking tot Rabo Smart Pay, 
strekken tegenover de Klant tot volledig bewijs, behoudens door de Klant geleverd tegenbewijs.

36. Voorwaarden Klant, toepasselijk recht, bevoegde rechter
36.1 Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Handleiding is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.
Geschillen tussen partijen welke verband houden met Rabo Smart Pay, kunnen uitsluitend aan de Nederlandse 
rechter worden voorgelegd.

36.2 De (algemene) voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, een Contract, deze 
Algemene Voorwaarden en de Handleiding.

37. Buiten toepassing verklaring wet- en regelgeving
De in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerde artikelen uit EU-Richtlijn 2015/2366, waarover die 
richtlijn in artikelen 38 en 61 bepaalt dat daarover kan worden afgesproken dat zij niet van toepassing zijn als de 
Klant geen consument is, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

38. Wijziging Algemene Voorwaarden
Rabobank is altijd bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Rabobank zal 
de Klant ten minste 30 kalenderdagen voor de ingangsdatum van een aanvulling, wijziging of vervanging hierover 
informeren of de Klant via de Rabobank Site of op een andere wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te 
nemen.

39. Overdracht Contracten door Derde aan Rabobank
Rabobank kan met een Derde afspreken, dat de Derde de rechtsverhouding(en) waarin zij tot de Klant staat, met de 
daaraan verbonden nevenrechten (gedeeltelijk) aan Rabobank overdraagt. Door ondertekening van de 
Overeenkomst of een Contract verleent de Klant bij voorbaat toestemming hiervoor.

40. Fusie/overdracht/splitsing
40.1 Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van Rabobank kunnen na juridische fusie of na juridische 
splitsing van Rabobank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de 
rechtsopvolger(s) van Rabobank.



40.2 Rabobank is bevoegd de rechten uit de Overeenkomst en/of de rechtsverhouding(en) waarin zij tot de Klant 
staat met de daaraan verbonden nevenrechten, (gedeeltelijk) over te dragen aan een ander. Door ondertekening van 
de Overeenkomst verleent de Klant bij voorbaat toestemming hiervoor.

40.3 Overal waar in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst het woord ‘Rabobank’ is vermeld moet 
na fusie of splitsing of overdracht (ook) begrepen worden de rechtsopvolger(s) van Rabobank.

41. Overlijden
Na het overlijden van de Klant kan Rabobank verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn 
(rechts)handelingen met betrekking tot de Overeenkomst en/of het Contract te verrichten - als bewijs daarvan - 
(onder meer) een verklaring van erfrecht die is afgegeven door een Nederlandse notaris en/of andere door 
Rabobank acceptabel bevonden documenten overlegt/overleggen.
Rabobank hoeft geen inlichtingen te verstrekken over de transacties met betrekking tot de Overeenkomst en/of het 
Contract vóór de datum van overlijden van de Klant.

42. Niet overdragen of verpanden
42.1 De rechten uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar of verpandbaar. Deze bepaling heeft zowel 
goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke werking. De Klant kan wel overdragen of verpanden aan Rabobank.

42.2 Zijn de rechten uit de Overeenkomst aan Rabobank verpand en is hiervan aan de Klant mededeling gedaan? 
Dan kan de Klant de rechten uit de Overeenkomt blijven uitoefenen, tenzij Rabobank dit niet of niet langer toestaat.

42.3 De Klant mag een vordering op Rabobank niet verrekenen met een schuld aan Rabobank.

43. Woon- en/of vestigingsplaats
Als het huidige adres van de Klant niet bij Rabobank bekend is, wordt hij geacht woon- en/of vestigingsplaats te 
hebben gekozen op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht.
Rabobank mag dan haar hoofdkantoor als adres van de Klant gebruiken voor alle mededelingen en documenten die 
voor de Klant bestemd zijn.



HOOFDSTUK 2 Bijzondere bepalingen Betaalproducten Rabobank iDEAL, Rabo Europees Pinnen, Retourpinnen, 
Cross Border Europees Pinnen, MasterCard (Winkel), Visa (Winkel), Debit MasterCard (Winkel) en/of Visa Debit 
(Winkel)

Voor de in dit hoofdstuk genoemde Betaalproducten gelden ook de volgende bepalingen.

44. Betaalmethode iDEAL
44.1 Op basis van een daartoe met Rabobank gesloten Contract kan de Klant de Betaalmethode iDEAL 
gebruiken.

44.2 Met de Betaalmethode iDEAL kan de Klant Smart Pay betalingen accepteren op zijn Webwinkel(s) en in zijn 
Winkel(s).

45. Betaalmethode Rabo Europees Pinnen
45.1 Op basis van een daartoe met Rabobank gesloten Contract kan de Klant de Betaalmethode Rabo Europees 
Pinnen gebruiken.

45.2 Met de Betaalmethode Rabo Europees Pinnen kan de Klant Debetkaartbetalingen accepteren in zijn 
Winkel(s).
De Betaalmethode Rabo Europees Pinnen mag uitsluitend worden gebruikt in Winkels in Nederland (op Europees 
grondgebied).

Betaalautomaat
45.3 De Klant mag uitsluitend Debetkaartbetalingen accepteren met gebruikmaking van een door Rabobank 
goedgekeurde Betaalautomaat en met inachtneming van de eisen en voorwaarden daarvoor in de Handleiding. Als 
de Betaalautomaat daar volgens de door Rabobank verstrekte speci!caties geschikt voor is en zulk gebruik niet in 
strijd is met de Handleiding, mag de Betaalautomaat tevens worden gebruikt voor andere (betaal)transacties dan 
Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen. Rabobank is geen partij bij, en ook niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Betaalautomaat voor zulke (betaal)transacties. Alle schades 
en kosten die het gevolg zijn van zulke (betaal)transacties, zijn voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart 
Rabobank voor vorderingen van derden die verband houden met zulke betaaltransacties.

Als de Betaalautomaat wordt gebruikt voor andere (betaal)transacties dan Debetkaartbetalingen en/of 
Creditcardbetalingen is de Klant bovendien zelf verantwoordelijk voor de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de 
instellingen van de Betaalautomaat en/of installatie van eventueel benodigde software.
Voor Betaalautomaten die worden gebruikt bij het accepteren van Contactloze Debetkaartbetalingen gelden 
aanvullende eisen. In de Handleiding zijn die aanvullende eisen beschreven en is opgenomen welke 
Betaalautomaten door Rabobank zijn goedgekeurd.

45.4 Rabobank kan bepalen tot welke datum een Betaalautomaat uiterlijk is goedgekeurd, en heeft het recht de 
termijn waarvoor een Betaalautomaat is goedgekeurd te verkorten of te verlengen.
Als Rabobank de uiterlijke datum tot welke een Betaalautomaat is goedgekeurd wijzigt, zal Rabobank de Klant 
daarover ten minste 3 maanden voor die datum informeren dan wel de Klant via de Rabobank Site of op een andere 
wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, heeft Rabobank het recht de goedkeuring voor een Betaalautomaat 
met onmiddellijke ingang te beëindigen als dat naar de mening van Rabobank nodig is in verband met 
fraudepreventie.

45.5 Rabobank heeft het recht Debetkaartbetalingen via een niet (langer) goedgekeurde Betaalautomaat te 
weigeren.

45.6 De Klant moet de goedgekeurde Betaalautomaat voor eigen rekening en risico kopen, huren of anderszins 
in gebruik nemen en de Betaalautomaat opstellen en instellen met inachtneming van de Handleiding. De Klant zal 
de opstelling en/of instellingen van de Betaalautomaat aanpassen als de Handleiding wijzigt.



45.7 De Klant moet voor eigen rekening en risico zorgen voor de ongestoorde beschikbaarheid van de 
Betaalautomaat voor Debetkaartbetalingen gedurende de openingstijden van de locatie waar de Betaalautomaat is 
opgesteld.

45.8 Als Rabobank de Acceptant informeert over een beveiligingsdreiging voor de Betaalautomaat zal de 
Acceptant direct de door Rabobank gevraagde maatregelen nemen.

Instellen Betaalautomaat door Rabobank
45.9 Rabobank heeft het recht de Betaalautomaten waarmee de Klant Rabo Europees Pinnen gebruikt, in te 
(laten) stellen voor Debetkaartbetalingen met gebruikmaking van de EMV chip op Debetkaarten en/of voor 
Contactloze Debetkaartbetalingen.
Als een Betaalautomaat is ingesteld voor Debetkaartbetalingen met de EMV chip, kan een Debetkaart met EMV chip 
niet meer worden gebruikt voor Debetkaartbetalingen via de magneetstrip op de Debetkaart, tenzij Rabobank 
anders bepaalt in de Handleiding.

45.10 Rabobank heeft het recht een voorkeur voor Maestro of V PAY-betalingen in te (laten) stellen op de 
Betaalautomaten waarmee de Klant Rabo Europees Pinnen gebruikt. Als zo’n voorkeur is ingesteld zal de 
Betaalautomaat, als daarop een Debetkaart wordt gebruikt waarmee 2 of meer van de bovengenoemde soorten 
Debetkaartbetalingen mogelijk zijn, de Debetkaartbetaling conform de ingestelde voorkeur afwikkelen, tenzij de 
Kaarthouder deze voorkeur weigert en handmatig een andere soort Debetkaart kiest. De Klant kan altijd de door 
Rabobank ingestelde voorkeur naar eigen inzicht verwijderen of aanpassen.

45.11 Rabobank heeft het recht de Betaalautomaten waarmee de Klant Rabo Europees Pinnen gebruikt, zodanig 
in te (laten) stellen dat zij V PAY en/of Maestro Debetkaartbetalingen kunnen accepteren. Rabobank heeft tevens het 
recht de betaalautomaten zodanig in te stellen dat zij geen V PAY en/of Maestro Debetkaartbetalingen (meer) 
kunnen accepteren.

45.12 Voor Rabobank de in artikelen 45.9, 45.10 of 45.11 beschreven instellingen aanbrengt, zal Rabobank de 
Klant daarover informeren.

Aanmelden en aansluiten Betaalautomaat
45.13 Vóór ingebruikneming van een Betaalautomaat moet de Klant de Betaalautomaat in het Rabo Smart Pay 
Dashboard aanmelden conform de Handleiding. Als Rabobank de aanmelding van een Betaalautomaat accepteert, 
zal Rabobank de Klant de voor aansluiting van de Betaalautomaat benodigde code verstrekken. De Klant moet deze 
code invoeren in de Betaalautomaat.

45.14 Nadat de Klant de in artikel 45.13 bedoelde code heeft ingevoerd en de Betaalautomaat heeft opgesteld en 
ingesteld volgens de Handleiding, kan de Klant Rabobank volgens de Handleiding verzoeken de Betaalautomaat aan 
te sluiten op Rabo Europees Pinnen. Voordat de Betaalautomaat wordt aangesloten, moet daarmee met 
inachtneming van de Handleiding een aansluitingstest met goed gevolg zijn doorlopen.

Wijziging en afmelding Betaalautomaat
45.15 Als de gegevens met betrekking tot de Betaalautomaat, zoals die bij aanmelding van de Betaalautomaat aan 
Rabobank bekend zijn gemaakt, wijzigen, moet de Klant Rabobank daarvan ten minste 10 werkdagen vóór de 
ingangsdatum van de wijziging op de hoogte stellen conform de Handleiding.

45.16 Als de Klant het gebruik van een aangemelde Betaalautomaat beëindigt, zal de Klant Rabobank daarvan ten 
minste 5 werkdagen vóór de beoogde datum van beëindiging op de hoogte stellen met inachtneming van de 
Handleiding. Rabobank zal vervolgens de aansluiting van de Betaalautomaat aan Rabo Europees Pinnen beëindigen.



Accepteren Debetkaartbetalingen
45.17 De Klant mag de Kaarthouder niet weigeren door middel van een Debetkaartbetaling te betalen, en ook 
niet eisen dat de Debetkaartbetaling boven een minimumbedrag of onder een maximumbedrag blijft. De Klant 
aanvaardt dat de Kaarthouder het recht heeft te bepalen met welke soort Debetkaartbetaling (Maestro of V PAY) hij 
de Klant betaalt.

45.18 De Klant zal de Kaarthouder op zijn verzoek onmiddellijk na a$oop van de Debetkaartbetaling een 
exemplaar van de transactiebon als bewijs van de Debetkaartbetaling verstrekken. De inhoud en overige kenmerken 
van de transactiebon en de wijze waarop deze wordt aangemaakt en aan de Kaarthouder wordt verstrekt, is 
beschreven in de Handleiding.

Reservering
45.19 In het geval er sprake is van een Debetkaartbetaling waarbij het exacte bedrag niet bekend is op het 
moment dat de Kaarthouder instemt met de Debetkaartbetaling, zal de Klant de Kaarthouder volgens de 
Handleiding informeren dat er niet meteen een bedrag van zijn rekening wordt afgeboekt en de bank van de 
Kaarthouder dan eerst een bedrag reserveert en het exacte bedrag pas later wordt afgeboekt.

Bewaren en gebruiken informatie
45.20 De Klant is verplicht van elke Debetkaartbetaling de transactiegegevens en -bon ten minste tot 14 maanden 
na de datum van de Debetkaartbetaling veilig en zorgvuldig te bewaren. In elk geval op zo’n manier dat de Klant die 
transactiegegevens en -bon tijdens die periode in originele en goed leesbare staat terug kan vinden dan wel kan 
reproduceren. En de transactiegegevens en -bon direct op eerste verzoek aan Rabobank kan verstrekken tijdens de 
genoemde periode.

45.21 De Klant zal de door hem in het kader van een Debetkaartbetaling ontvangen gegevens over de 
Kaarthouder uitsluitend gebruiken voor zijn eigen administratieve afhandeling van de Debetkaartbetaling en met 
inachtneming van de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens. De Klant zal deze 
gegevens zorgvuldig bewaren, geheimhouden en beveiligen tegen onbevoegde kennisneming. De Klant zal 
werknemers en derden die toegang kunnen hebben tot deze gegevens, tot geheimhouding verplichten.

Terugbetaling Debetkaartbetalingen
45.22 In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 is de Klant ook verplicht het bedrag van een Debetkaartbetaling 
onmiddellijk aan Rabobank terug te betalen:
- als de Klant niet binnen uiterlijk 16 kalenderdagen na dagtekening van een daartoe luidend verzoek van 
Rabobank (een kopie van) de in artikel 45.18 bedoelde originele transactiebon conform het verzoek aan Rabobank 
heeft verstrekt
- als Rabobank het bedrag van de Debetkaartbetaling op de rekening van de Klant heeft gecrediteerd en een 
of meer van de in artikel 18.3 beschreven situaties zich voordoet.

Achtergelaten Debetkaart
45.23 Als de Klant een Debetkaart vindt op de locatie waar de Betaalautomaat is opgesteld, moet de Klant 
overeenkomstig de Handleiding handelen.

Tarieven Betaalmethode Rabo Europees Pinnen
45.24 Voor de Betaalmethode Rabo Europees Pinnen kan de Klant uitsluitend per Winkel kiezen uit:
a standaardtarieven per Debetkaartbetaling, of
b een Rabo PinTegoed
De Klant mag het soort tarief (standaard of Rabo PinTegoed) of de gekozen Rabo PinTegoedbundel maximaal één 
keer per kalenderjaar wijzigen in het Rabo Smart Pay Dashboard.
Het gewijzigde tarief treedt in werking op de 1e dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin 
de Klant de wijziging via het Rabo Smart Pay Dashboard aan Rabobank heeft doorgegeven en Rabobank deze heeft 
ontvangen.
Als de Klant een Rabo SmartPin huurt van Rabobank, mag hij niet kiezen voor een Rabo PinTegoed voor de Smart 



Pay betalingen via die Rabo SmartPin.

45.25 Als de Klant heeft gekozen voor een Rabo PinTegoed gelden de volgende regels in aanvulling op artikel 
45.24:
a Debetkaartbetalingen binnen de Rabo PinTegoedbundel zijn begrepen in het bundeltarief.
b Een Rabo PinTegoedbundel is één kalendermaand geldig en geldt voor Debetkaartbetalingen die in die 
kalendermaand plaatsvinden.
c Een Rabo PinTegoedbundel geldt voor één Winkel, maar ongeacht het aantal Betaalautomaten van die 
Winkel.
d Als in een kalendermaand minder Debetkaartbetalingen plaatsvinden dan het aantal Debetkaartbetalingen 
dat is begrepen in de Rabo PinTegoedbundel, vervalt het resterende deel van de Rabo PinTegoedbundel. De Klant 
heeft geen recht op restitutie.
e Voor elke Debetkaartbetaling die de Rabo PinTegoedbundel overschrijdt, is de Klant Rabobank het bij dat 
bundeltarief behorende ‘buiten-de-bundel’-tarief verschuldigd.
f Als de Klant geen gebruik meer kan maken van de Rabo PinTegoedbundel, bijvoorbeeld omdat het Contract 
voor Rabo Europees Pinnen of het Contract voor of gebruik van een Betaalautomaat in een kalendermaand eindigt, 
heeft de Klant geen recht op restitutie van (een deel van) het voor die kalendermaand verschuldigde tarief van de 
Rabo PinTegoedbundel.

46. Additioneel Contract bij Betaalmethode Rabo Europees Pinnen: Retourpinnen
46.1 Met Retourpinnen kan de Klant Rabobank opdrachten voor Retourpinbetalingen geven. De Klant kan 
Retourpinnen afnemen via een in het Rabo Smart Pay Dashboard te sluiten Contract. De Klant mag Retourpinnen 
alleen gebruiken als de Klant ook een Contract voor Rabo Europees Pinnen heeft afgesloten.
Een Retourpinbetaling is geen Smart Pay betaling.
De opdracht voor een Retourpinbetaling wordt door de Klant aan Rabobank verstrekt via de Betaalautomaat van de 
Klant en met gebruikmaking van een Debetkaart. De Retourpinbetaling wordt in Euro uitgevoerd ten gunste van de 
bankrekening die is gekoppeld aan de Debetkaart.

46.2 Opdrachten voor Retourpinbetalingen mogen met alle voor de Betaalmethode Rabo Europees Pinnen 
aangemelde Betaalautomaten worden gegeven, mits die voldoen aan de in de Handleiding opgenomen 
aanvullende (beveiligings)eisen voor Retourpinnen.
De Klant kan Rabobank vragen het gebruik van Retourpinnen via een bepaalde Betaalautomaat te beëindigen.

46.3 De Klant is het bedrag van de Retourpinbetaling (hoofdelijk) aan Rabobank verschuldigd.

46.4 Het Contract inzake Retourpinnen eindigt automatisch zonder nadere opzegging op de datum waarop het 
Contract inzake de Betaalmethode Rabo Europees Pinnen eindigt.

Doel & gebruiksbeperkingen Retourpinnen
46.5 De Klant mag uitsluitend een opdracht voor een Retourpinbetaling aan Rabobank verstrekken als aan elk 
van de volgende condities is voldaan:
a De Klant heeft een (betaal)verplichting tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling in verband met een door de 
Klant geleverd(e) goed of dienst.
b De Retourpinbetaling wordt niet gebruikt voor het doen van betalingen in verband met spaarsystemen 
(daaronder bijvoorbeeld ook zegelsystemen en loyaltyplannen) of uitkeringen van loterijen, prijsvragen en andere 
(kans)spelen (daaronder bijvoorbeeld ook kraskaarten).
c De Kaarthouder is op de in de Handleiding beschreven manier akkoord gegaan met terugbetaling door 
middel van een Retourpinbetaling.
d De Kaarthouder overlegt de Klant een betaalbewijs dat voldoet aan de Handleiding en waaruit blijkt dat met 
een bankpas of een creditcard is betaald voor het goed of de dienst waarvoor de Retourpinbetaling wordt gevraagd.
e Het bedrag van de Retourpinbetaling is niet hoger dan het bedrag dat volgens het in punt d bedoelde 
betaalbewijs voor het betre"ende goed of de dienst is betaald.



Opdracht voor Retourpinbetaling, instemming en transactiebon
46.6 De Klant geeft conform de Handleiding instemming voor de uitvoering van een opdracht voor een 
Retourpinbetaling via een aangemelde Betaalautomaat.

46.7 Als de Klant geen melding via zijn Betaalautomaat ontvangt, dat de uitvoering van de opdracht voor de 
Retourpinbetaling door Rabobank is geweigerd, moet de Klant de Kaarthouder onmiddellijk een exemplaar van de 
transactiebon als bewijs van de Retourpinbetaling verstrekken.
De inhoud en overige kenmerken van de transactiebon en de wijze waarop deze aan de Kaarthouder moet worden 
verstrekt, zijn beschreven in de Handleiding.

46.8 Als de opdracht voor de Retourpinbetaling niet onmiddellijk is uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de 
uitvoering daarvan door Rabobank is geweigerd, zal de Klant de Kaarthouder dat direct mededelen conform de 
Handleiding en mag de Klant de Kaarthouder geen transactiebon verstrekken.

Retourpinopdracht: weigeringsgronden
46.9 Rabobank heeft het recht de uitvoering van een Retourpinopdracht te weigeren (als):
- de Klant tekort schiet in de nakoming van een contractuele verplichting uit de Overeenkomst, het Contract, 
deze Algemene Voorwaarden of de Handleiding
- er niet of niet geheel kan worden verrekend met Debetkaartbetalingen en/of er onvoldoende saldo en/of 
kredietruimte is op de door de Klant aangewezen rekening om de opdracht voor de Retourpinbetaling geheel uit te 
voeren
- één of meer voor het gebruik van Retourpinnen door de Klant van toepassing zijnde limieten is of wordt 
overschreden
- de Betaalautomaat is geblokkeerd, onbevoegd gebruikt, niet (meer) bij Rabobank aangemeld of een voor de 
Betaalautomaat geldende limiet is overschreden
- de Debetkaart die wordt gebruikt bij de Retourpinbetaling is geblokkeerd
- indien en zolang een bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als zodanig 
geïdenti!ceerd en geveri!eerd is
- de vereiste instemming voor (uitvoering van) de opdracht voor de Retourpinbetaling niet is gegeven door 
of namens de Klant
- de opdracht voor de Retourpinbetaling onjuist, onduidelijk, onvolledig of niet in overeenstemming is met 
de Overeenkomst, het Contract, deze Algemene Voorwaarden of de Handleiding
- de door de Klant aangewezen Rekening door Rabobank is geblokkeerd voor het uitvoeren van 
Retourpinbetalingen, bijvoorbeeld in verband met een daarop gelegd beslag of gevestigde verpanding
- de bank van Kaarthouder geen onderdeel is van het netwerk van Rabobank voor het betalingsverkeer
- Rabobank een opschortingsbevoegdheid heeft
- het voor Rabobank (technisch en/of organisatorisch) niet mogelijk is de opdracht voor de Retourpinbetaling 
uit te voeren
- in alle gevallen waarin Rabobank aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als zij de opdracht voor de 
Retourpinbetaling uitvoert
- Rabobank van mening is of vermoedt dat de Retourpinbetaling in strijd is met wet- en/of regelgeving en/of 
contractuele verplichtingen van Rabobank en/of naar de mening van Rabobank kan leiden tot aantasting van de 
integriteit en/of de reputatie van de !nanciële sector en/of Rabobank
- Rabobank een vermoeden heeft van fraude of misbruik
- de Klant tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Rabobank.

Retourpinbetaling: gebondenheid Klant aan Retourpinopdrachten via Betaalautomaat
46.10 De Klant is onherroepelijk en onvoorwaardelijk gebonden aan alle opdrachten voor Retourpinbetalingen 
die met een Betaalautomaat aan Rabobank worden verstrekt. De Klant draagt het risico van onbevoegd gebruik van 
de Betaalautomaat voor opdrachten voor Retourpinbetalingen. De Klant is met uitsluiting van Rabobank 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Betaalautomaat voor Retourpinbetalingen.
De Klant zorgt er voor dat de Betaalautomaten waarmee Retourpinnen kan worden gebruikt, uitsluitend 
toegankelijk zijn voor en kunnen worden gebruikt door personen die bevoegd zijn om daarmee namens de Klant 



opdrachten voor Retourpinbetalingen te verstrekken. De Klant moet bij voortduring controleren of de 
Betaalautomaten uitsluitend door daartoe bevoegde personen en met stipte inachtneming van zijn instructies 
worden gebruikt en beveiligd.

46.11 De Klant zorgt ervoor dat de Betaalautomaten adequaat zijn beveiligd tegen toegang/gebruik door 
onbevoegden en veilig worden gebruikt. De Klant moet daarbij minimaal de in de Handleiding beschreven 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De Klant zal het gebruik en de beveiliging van de Betaalautomaten voor 
Retourpinbetalingen voortdurend nauwgezet controleren.

46.12 De Klant zal elke mededeling van Rabobank aan de Klant en van de Betaalautomaat zelf over het gebruik 
van een Betaalautomaat voor Retourpinbetalingen, daaronder maar niet alleen de transactie-informatie, 
onmiddellijk op juistheid controleren. De Klant zal Rabobank onmiddellijk informeren als de Klant een fout of 
onregelmatigheid constateert.

46.13 Zodra de Klant weet of vermoedt dat een Betaalautomaat door een onbevoegde, dan wel in strijd met zijn 
instructies is/wordt gebruikt of kan worden gebruikt voor Retourpinbetalingen, is de Klant verplicht dat Rabobank 
conform de Handleiding onmiddellijk te melden. Rabobank zal de mogelijkheid voor de Klant om 
Retourpinbetalingen via de betre"ende Betaalautomaat te verrichten, zo spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is 
blokkeren nadat de Klant deze melding heeft gedaan.

Afrekenen Retourpinbetalingen
46.14 De Klant is Rabobank de bedragen van Retourpinbetalingen (hoofdelijk) verschuldigd. De 
Retourpinbetalingen worden dagelijks door Rabobank verrekend met de aan de Klant te crediteren Smart Pay 
betalingen, daaronder ook maar niet alleen Debetkaartbetalingen.
Het positieve of negatieve saldo van deze verrekening(en) wordt zo mogelijk geboekt van de Rekening waarop de 
Smart Pay betalingen worden bijgeschreven. Als het saldo op deze Rekening onvoldoende is om het negatieve saldo 
(bedrag aan Retourpinbetalingen is hoger dan het bedrag aan Smart Pay betalingen) daarop te boeken, heeft 
Rabobank het recht de door de Klant aan Rabobank verschuldigde bedragen van een andere rekening van de Klant 
te boeken en/of is de Klant verplicht de verschuldigde bedragen op een andere wijze aan Rabobank te betalen.

46.15 Rabobank heeft altijd het recht de door de Klant opgegeven groepen van Retourpinbetalingen en Smart 
Pay betalingen naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Rabobank kan van dit recht in ieder geval 
gebruik maken als door de Klant opgegeven groepen van Retourpinbetalingen en Debetkaartbetalingen er één of 
meer keer toe leiden dat het totaalbedrag van de Retourpinbetalingen op een dag hoger is dan het totaalbedrag van 
de daarmee te verrekenen Smart Pay betalingen op die dag.

46.16 Rabobank zal de Klant de in de Handleiding beschreven informatie verstrekken over de 
Retourpinbetalingen. De Klant zal de informatie over Retourpinbetalingen die afkomstig is uit zijn Betaalautomaat, 
elke dag conform Handleiding controleren en bewaren conform het bepaalde in artikel 45.20.

46.17 De Klant is verplicht Rabobank onmiddellijk te informeren zodra de Klant van mening is dat er ten onrechte 
Retourpinbetalingen zijn uitgevoerd, of als de door Rabobank verstrekte informatie niet juist is.

Vertraagde afrekening Retourpinbetalingen
46.18 De Klant is verplicht de bedragen van Retourpinbetalingen die niet conform het bepaalde in artikel 46.14 
zijn betaald onmiddellijk (alsnog) aan Rabobank te betalen.

Bewaring en gebruik informatie
46.19 De Klant is verplicht van elke Retourpinbetaling de transactiegegevens en -bon ten minste tot 14 maanden 
na de datum van de Retourpinbetaling veilig en zorgvuldig te bewaren. In elk geval op zo’n manier dat de Klant die 
transactiegegevens en -bon tijdens die periode in originele en goed leesbare staat terug kan vinden dan wel kan 
reproduceren. En de transactiegegevens en -bon direct op eerste verzoek aan Rabobank kan verstrekken tijdens de 
genoemde periode.



46.20 Het bepaalde in artikel 45.21 is ook van toepassing op de door de Klant bij een Retourpinbetaling 
ontvangen gegevens over de Kaarthouder.

47. Additioneel Contract bij Betaalmethode Rabo Europees Pinnen: Cross Border Europees Pinnen
47.1 Met Cross Border Europees Pinnen kan de klant vanaf een door Rabobank te bepalen moment de 
Betaalmethode Rabo Europees Pinnen gebruiken in de in de Handleiding opgenomen landen.

47.2 De Klant kan Cross Border  Europees Pinnen van Rabobank afnemen via een in het Rabo Smart Pay 
Dashboard te sluiten Contract. De Klant mag Cross Border Europees Pinnen alleen gebruiken als de Klant ook een 
Contract voor Rabo Europees Pinnen heeft afgesloten.
Dit Contract eindigt automatisch zonder nadere opzegging op de datum waarop het Contract inzake Rabo Europees 
Pinnen eindigt.

48. Betaalmethoden MasterCard (Winkel), Visa (Winkel), Debit MasterCard (Winkel) en/of Visa Debit (Winkel)
48.1 Op basis van een daartoe met Rabobank per Betaalmethode afzonderlijk in het Rabo Smart Pay Dashboard 
gesloten Contract kan de Klant de Betaalmethoden MasterCard (Winkel), Visa (Winkel), Debit MasterCard (Winkel) 
en/of Visa Debit (Winkel), hierna in dit artikel gezamenlijk MasterCard (Winkel) en VISA (Winkel) genoemd, 
gebruiken.

48.2 Met MasterCard (Winkel) en VISA (Winkel) kan de Klant Creditcardbetalingen accepteren in zijn Winkel(s).
MasterCard (Winkel) en VISA (Winkel) mogen uitsluitend worden gebruikt in Winkels in Nederland Op Europees 
grondgebied.

Betaalautomaat
48.3 De Klant mag uitsluitend Creditcardbetalingen accepteren met gebruikmaking van een door Rabobank voor 
de betaalmethoden MasterCard (Winkel) en VISA (Winkel) goedgekeurde Betaalautomaat en met inachtneming van 
de eisen en voorwaarden daarvoor in de Handleiding. Als de Betaalautomaat daar volgens de door Rabobank 
verstrekte speci!caties geschikt voor is en zulk gebruik niet in strijd is met de Handleiding, mag de Betaalautomaat 
tevens worden gebruikt voor andere (betaal)transacties dan Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen. 
Rabobank is geen partij bij, en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de 
Betaalautomaat voor zulke (betaal)transacties. Alle schades en kosten die het gevolg zijn van zulke betaaltransacties, 
zijn voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart Rabobank voor vorderingen van derden die verband houden met 
zulke (betaal)transacties.

Als de Betaalautomaat wordt gebruikt voor andere (betaal)transacties dan Debetkaartbetalingen en/of 
Creditcardbetalingen is de Klant bovendien zelf verantwoordelijk voor de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de 
instellingen van de Betaalautomaat en/of installatie van eventueel benodigde software.

Voor Betaalautomaten die worden gebruikt bij het accepteren van Contactloze Creditcardbetalingen gelden 
aanvullende eisen. Die aanvullende eisen zijn beschreven in de Handleiding en daarin is opgenomen welke 
Betaalautomaten door Rabobank zijn goedgekeurd.

48.4 Rabobank kan bepalen tot welke datum een Betaalautomaat uiterlijk is goedgekeurd, en heeft het recht de 
termijn waarvoor een Betaalautomaat is goedgekeurd te verkorten of te verlengen. Als Rabobank de uiterlijke datum 
tot welke een Betaalautomaat is goedgekeurd wijzigt, zal Rabobank de Klant daarover ten minste 3 maanden voor 
de datum waarop de goedkeuring zou eindigen, informeren dan wel de Klant via de Rabobank Site of op een andere 
wijze in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
In afwijking van het hiervoor bepaalde, heeft Rabobank het recht de goedkeuring voor een Betaalautomaat met 
onmiddellijke ingang te beëindigen als dat naar de mening van Rabobank nodig is in verband met fraudepreventie.

48.5 Rabobank heeft het recht Creditcardbetalingen via een niet (langer) goedgekeurde Betaalautomaat te 
weigeren.



48.6 De Klant moet de goedgekeurde Betaalautomaat voor eigen rekening en risico kopen, huren of anderszins 
in gebruik nemen en de Betaalautomaat opstellen en instellen met inachtneming van de Handleiding. De Klant zal 
de opstelling en/of instellingen van de Betaalautomaat aanpassen als de Handleiding wijzigt.

48.7 De Klant moet voor eigen rekening en risico zorgen voor de ongestoorde beschikbaarheid van de 
Betaalautomaat voor Creditcardbetalingen gedurende de openingstijden van de locatie waar de Betaalautomaat is 
opgesteld.

48.8 Als Rabobank de Klant informeert over een beveiligingsdreiging voor de Betaalautomaat zal de Klant direct 
de door Rabobank gevraagde maatregelen nemen.

Instellen Betaalautomaat door Rabobank
48.9 Rabobank heeft het recht de Betaalautomaten waarmee de Klant MasterCard (Winkel) en VISA (Winkel) 
gebruikt, in te (laten) stellen voor Creditcardbetalingen met gebruikmaking van de EMV chip op Creditcards en/of 
voor Contactloze Creditcardbetalingen. Als een Betaalautomaat is ingesteld voor Creditcardbetalingen met de EMV 
chip, kan een Creditcard met EMV chip niet meer worden gebruikt voor Creditcardbetalingen via de magneetstrip op 
de Creditcard, tenzij Rabobank anders bepaalt in de Handleiding.

48.10 Rabobank heeft het recht een voorkeur voor MasterCard (Winkel) of VISA (Winkel) betalingen in te (laten) 
stellen op de Betaalautomaten waarmee de Klant MasterCard (Winkel) en/of VISA (Winkel) gebruikt. Als zo’n 
voorkeur is ingesteld zal de Betaalautomaat, als daarop een Creditcard wordt gebruikt waarmee 2 of meer van de 
bovengenoemde soorten Creditcardbetalingen mogelijk zijn, de Creditcardbetaling conform de ingestelde voorkeur 
afwikkelen, tenzij de Kaarthouder deze voorkeur weigert en handmatig een andere soort Creditcardbetaling kiest. 
De Klant kan altijd de door Rabobank ingestelde voorkeur naar eigen inzicht verwijderen of aanpassen.

48.11 Rabobank heeft het recht de Betaalautomaten waarmee de Klant MasterCard (Winkel) en/of VISA (Winkel) 
gebruikt, zodanig in te (laten) stellen dat zij MasterCard (Winkel) en/of VISA (Winkel) Creditcardbetalingen kunnen 
accepteren. Rabobank heeft tevens het recht de Betaalautomaten zodanig in te stellen dat zij geen MasterCard 
(Winkel) en/of VISA (Winkel) Creditcardbetalingen (meer) kunnen accepteren.

48.12 Voor Rabobank de in artikelen 48.9, 48.10 of 48.11 beschreven instellingen aanbrengt, zal Rabobank de 
Klant daarover informeren.

Aanmelden en aansluiten Betaalautomaat
48.13 Vóór ingebruikneming van een Betaalautomaat moet de Klant de Betaalautomaat in het Rabo Smart Pay 
Dashboard aanmelden conform de Handleiding. Als Rabobank de aanmelding van een Betaalautomaat accepteert, 
zal Rabobank de Klant de voor aansluiting van de Betaalautomaat benodigde code verstrekken. De Klant moet deze 
code invoeren in de Betaalautomaat.

48.14 Vóór ingebruikneming van een Betaalautomaat moet de Klant de Betaalautomaat in het Rabo Smart Pay 
Dashboard aanmelden conform de Handleiding. Als Rabobank de aanmelding van een Betaalautomaat accepteert, 
zal Rabobank de Klant de voor aansluiting van de Betaalautomaat benodigde code verstrekken.

48.15 Als Rabobank de aanmelding van een Betaalautomaat accepteert, zal de Klant de in artikel 48.13 bedoelde 
code met inachtneming van de Handleiding invoeren in de Betaalautomaat.

48.16 Nadat de Klant de in artikel 48.13 bedoelde code heeft ingevoerd en de Betaalautomaat heeft opgesteld en 
ingesteld, kan de Klant Rabobank verzoeken de Betaalautomaat aan te sluiten op MasterCard (Winkel) en /of VISA 
(Winkel). Voordat de Betaalautomaat wordt aangesloten, moet daarmee met inachtneming van de Handleiding een 
aansluitingstest met goed gevolg zijn doorlopen.

Wijziging en afmelding Betaalautomaat
48.17 Als de gegevens met betrekking tot de Betaalautomaat, zoals die bij aanmelding van de Betaalautomaat aan 



Rabobank bekend zijn gemaakt, wijzigen, moet de Klant Rabobank daarvan ten minste 1 werkdag vóór de 
ingangsdatum van de wijziging op de hoogte stellen conform de Handleiding.

48.18 Als de Klant het gebruik van een aangemelde Betaalautomaat beëindigt, zal de Klant Rabobank daarvan ten 
minste 1 werkdag vóór de beoogde datum van beëindiging op de hoogte stellen met inachtneming van de 
Handleiding. Rabobank zal vervolgens de aansluiting van de Betaalautomaat op MasterCard (Winkel) en/of VISA 
(Winkel) beëindigen.

Accepteren Creditcardbetalingen
48.19 De Klant mag de Kaarthouder niet weigeren door middel van een Creditcardbetaling te betalen, en ook niet 
eisen dat de Creditcardbetaling boven een minimumbedrag of onder een maximumbedrag blijft. De Klant aanvaardt 
dat de Kaarthouder het recht heeft te bepalen met welk soort Creditcardbetaling hij de Klant betaalt.

48.20 De Klant zal de Kaarthouder op zijn verzoek onmiddellijk na a$oop van de Creditcardbetaling een 
exemplaar van de transactiebon als bewijs van de Creditcardbetaling verstrekken. De inhoud en overige kenmerken 
van de transactiebon en de wijze waarop deze wordt aangemaakt en aan de Kaarthouder wordt verstrekt, zijn 
beschreven in de Handleiding.

Reservering
48.21 In het geval er sprake is van een Creditcardbetaling waarbij het exacte bedrag niet bekend is op het 
moment dat de Kaarthouder instemt met de Creditcardbetaling, zal de Klant de Kaarthouder volgens de Handleiding 
informeren dat er niet meteen een bedrag van zijn rekening wordt afgeboekt maar dat de bank van de Kaarthouder 
de autorisatie doet en mogelijk een bedrag reserveert en het exacte bedrag pas later wordt afgeboekt.

48.22 De Klant mag een Creditcardbetaling waarbij het exacte bedrag niet bekend is op het moment dat de 
Kaarthouder instemt met de Creditcardbetaling en waarvan de feitelijke afboeking nog niet heeft plaatsgehad, 
alsnog annuleren. Door het annuleren kan de Creditcardbetaling niet meer afgeboekt worden bij de Kaarthouder.

Bewaring en gebruik informatie
48.23 De Klant is verplicht van elke Creditcardbetaling de transactiegegevens en -bon ten minste tot 14 maanden 
na de datum van de Creditcardbetaling veilig en zorgvuldig te bewaren. In elk geval op zo’n manier dat de Klant die 
transactiegegevens en -bon tijdens die periode in originele en goed leesbare staat terug kan vinden dan wel kan 
reproduceren. En de transactiegegevens en -bon op eerste verzoek aan Rabobank kan verstrekken tijdens de 
genoemde periode.

48.24 De Klant zal de door hem in het kader van een Creditcardbetaling ontvangen gegevens over de Kaarthouder 
uitsluitend gebruiken voor zijn eigen administratieve afhandeling van de Creditcardbetaling en met inachtneming 
van de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van persoonsgegevens. De Klant zal deze gegevens 
zorgvuldig bewaren, geheimhouden en beveiligen tegen onbevoegde kennisneming. De Klant zal werknemers en 
derden die toegang kunnen hebben tot deze gegevens, tot geheimhouding verplichten.

Refunds
48.25 De Klant kan Rabobank opdrachten voor Refunds geven. Een Refund is geen Smart Pay betaling. De 
opdracht voor een Refund wordt door de Klant aan Rabobank verstrekt via de Betaalautomaat en met 
gebruikmaking van een Creditcard. De Refund wordt in Euro uitgevoerd ten gunste van het creditcardaccount dat is 
gekoppeld aan de Creditcard waarmee om terugbetaling wordt gevraagd.

48.26 Opdrachten voor Refunds mogen met alle voor MasterCard (Winkel) en/of VISA (Winkel) aangemelde 
Betaalautomaten worden gegeven, mits die voldoen aan de in de Handleiding opgenomen aanvullende 
(beveiligings)eisen voor Refunds.
De Klant kan Rabobank conform de Handleiding vragen het gebruik van Refunds via een bepaalde Betaalautomaat 
te beëindigen.



48.27 De Klant is het bedrag van de Refund (hoofdelijk) aan Rabobank verschuldigd.

Doel & gebruiksbeperkingen Refunds
48.28 De Klant mag uitsluitend een opdracht voor een Refund aan Rabobank verstrekken als aan elk van de 
volgende condities is voldaan:
a de Klant heeft een (betaal)verplichting tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling in verband met een door de 
Klant geleverd(e) goed of dienst, en
b de Kaarthouder is op de in de Handleiding beschreven manier akkoord gegaan met terugbetaling door 
middel van een Refund.

Opdracht voor Refund, instemming en transactiebon
48.29 De Klant geeft conform de Handleiding toestemming voor de uitvoering van een opdracht voor een Refund 
via een aangemelde Betaalautomaat van de Klant.

48.30 Als de Klant geen melding via zijn Betaalautomaat ontvangt, dat de uitvoering van de opdracht voor de 
Refund door Rabobank is geweigerd, moet de Klant de Kaarthouder onmiddellijk een exemplaar van de 
transactiebon als bewijs van de Refund verstrekken.
De inhoud en overige kenmerken van de transactiebon en de wijze waarop deze aan de Kaarthouder wordt 
verstrekt, zijn beschreven in de Handleiding.

48.31 Als de opdracht voor de Refund niet onmiddellijk is uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de uitvoering daarvan 
door Rabobank is geweigerd, zal de Klant de Kaarthouder dat direct mededelen conform de Handleiding en mag de 
Klant de Kaarthouder geen transactiebon verstrekken.

Refund: weigeringsgronden
48.32 Rabobank heeft het recht de uitvoering van een Refund te weigeren (als):
- de Klant tekort schiet in de nakoming van een contractuele verplichting uit de Overeenkomst, het Contract, 
deze Algemene Voorwaarden of de Handleiding
- er niet of niet geheel kan worden verrekend met Creditcardbetalingen en/of er onvoldoende saldo en/of 
kredietruimte is op de door de Klant aangewezen rekening om de opdracht voor de Refund geheel uit te voeren
- de Betaalautomaat is geblokkeerd, onbevoegd gebruikt, niet (meer) bij Rabobank aangemeld of een voor de 
Betaalautomaat geldende limiet is overschreden
- de Creditcard die wordt gebruikt bij de Refund is geblokkeerd
- indien en zolang een bestuurder, (beherend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als zodanig 
geïdenti!ceerd en geveri!eerd is
- de opdracht voor de Refund onjuist, onduidelijk, onvolledig of niet in overeenstemming is met de 
Overeenkomst, het Contract, deze Algemene Voorwaarden of de Handleiding
- de vereiste instemming voor (uitvoering van) de opdracht voor de Refund niet is gegeven door of namens 
de Klant
- de door de Klant aangewezen Rekening door Rabobank is geblokkeerd voor het uitvoeren van Refunds, 
bijvoorbeeld in verband met een daarop gelegd beslag of gevestigde verpanding
- de bank van Kaarthouder geen onderdeel is van het netwerk van Rabobank voor het betalingsverkeer
- Rabobank een opschortingsbevoegdheid heeft
- het voor Rabobank (technisch en/of organisatorisch) niet mogelijk is de opdracht voor de Refund uit te 
voeren
- in alle gevallen waarin Rabobank aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als zij de opdracht voor de 
Refund uitvoert
- Rabobank van mening is of vermoedt dat de Refund in strijd is met wet- en/of regelgeving en/of 
contractuele verplichtingen van Rabobank en/of naar de mening van Rabobank kan leiden tot aantasting van de 
integriteit en/of de reputatie van de !nanciële sector en/of Rabobank
- Rabobank een vermoeden heeft van fraude of misbruik
- de Klant tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Rabobank.



Refund: gebondenheid Klant aan Refunds via Betaalautomaat
48.33 De Klant is onherroepelijk en onvoorwaardelijk gebonden aan alle opdrachten voor Refunds die met een 
Betaalautomaat aan Rabobank worden verstrekt. De Klant draagt het risico van onbevoegd gebruik van de 
Betaalautomaat voor opdracht voor Refunds. De Klant is met uitsluiting van Rabobank verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor het gebruik van de Betaalautomaat voor Refunds.
De Klant zorgt er voor dat de Betaalautomaten waarmee Refunds kunnen worden gedaan, uitsluitend toegankelijk 
zijn voor en kunnen worden gebruikt door personen die bevoegd zijn daarmee namens de Klant opdrachten voor 
Refunds te verstrekken. De Klant moet steeds controleren of de Betaalautomaten uitsluitend door daartoe bevoegde 
personen en met stipte inachtneming van zijn instructies worden gebruikt en beveiligd.

48.34 De Klant zorgt ervoor dat de Betaalautomaten adequaat zijn beveiligd tegen toegang/gebruik door 
onbevoegden en veilig worden gebruikt. De Klant moet daarbij minimaal de in de Handleiding beschreven 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De Klant zal het gebruik en de beveiliging van de Betaalautomaten voor 
Refunds bij voortduring nauwgezet controleren.

48.35 De Klant zal elke mededeling van Rabobank aan de Klant en van de Betaalautomaat zelf over het gebruik 
van een Betaalautomaat voor Refunds, daaronder maar niet alleen de transactie-informatie, onmiddellijk op juistheid 
controleren. De Klant zal Rabobank onmiddellijk informeren als de Klant een fout of onregelmatigheid constateert.

48.36 Zodra de Klant weet of vermoedt dat een Betaalautomaat door een onbevoegde, dan wel in strijd met zijn 
instructies is/wordt gebruikt of kan worden gebruikt voor Refunds, is de Klant verplicht dat Rabobank conform de 
Handleiding onmiddellijk te melden. Rabobank zal de mogelijkheid voor de Klant Refunds via de betre"ende 
Betaalautomaat te verrichten, zo spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is blokkeren nadat de Klant deze melding 
heeft gedaan.

Afrekenen Refunds
48.37 De Klant is Rabobank de bedragen van Refunds (hoofdelijk) verschuldigd. De Refunds worden dagelijks 
door Rabobank verrekend met de aan de Klant te crediteren Smart Pay betalingen, daaronder ook maar niet alleen 
Creditcardbetalingen.
Het positieve of negatieve saldo van deze verrekening(en) wordt zo mogelijk geboekt van de rekening waarop de 
Smart Pay betalingen worden bijgeschreven. Als het saldo op deze rekening onvoldoende is om het negatieve saldo 
(bedrag aan Refunds is hoger dan het bedrag aan Smart Pay betalingen) daarvan af te boeken, heeft Rabobank het 
recht de door de Klant aan Rabobank verschuldigde bedragen van een andere rekening van de Klant te boeken 
en/of is de Klant verplicht de verschuldigde bedragen op een andere wijze aan Rabobank te betalen.

48.38 Rabobank heeft altijd het recht de door de Klant opgegeven groepen van Refunds en Smart Pay betalingen 
naar eigen inzichten met onmiddellijke ingang te wijzigen. Rabobank kan van dit recht in ieder geval gebruik maken 
als door de Klant opgegeven groepen van Refunds en Creditcardbetalingen er één of meer keer toe leiden dat het 
totaalbedrag van de Refunds op een dag hoger is dan het totaalbedrag van de daarmee te verrekenen Smart Pay 
betalingen op die dag.

48.39 Rabobank zal de Klant de in de Handleiding beschreven informatie verstrekken over de Refunds. De Klant 
zal de in de Handleiding beschreven informatie over Refunds die afkomstig is uit zijn Betaalautomaat, elke dag 
conform Handleiding controleren en bewaren conform het bepaalde in artikel 48.23

48.40 De Klant is verplicht Rabobank onmiddellijk en conform de Handleiding te informeren zodra de Klant van 
mening is dat er ten onrechte Refunds zijn uitgevoerd, of als de door Rabobank verstrekte informatie niet juist is.

Vertraagde afrekening Refunds
48.41 De Klant is verplicht de bedragen van Refunds die niet conform het bepaalde in artikel 48.37 zijn betaald 
onmiddellijk (alsnog) aan Rabobank te betalen.



Bewaring en gebruik informatie
48.42 De Klant is verplicht van elke Refund de transactiegegevens en -bon ten minste tot 14 maanden na de 
datum van de Refund veilig en zorgvuldig te bewaren. In elk geval op zo’n manier dat de Klant die 
transactiegegevens en -bon tijdens die periode in originele en goed leesbare staat terug kan vinden dan wel kan 
reproduceren. En de transactiegegevens en -bon direct op eerste verzoek aan Rabobank kan verstrekken tijdens de 
genoemde periode.

48.43 Het bepaalde in artikel 48.23 en 48.24 is ook van toepassing op de door de Klant bij een Refund ontvangen 
gegevens over de Kaarthouder.

Terugbetaling Creditcardbetalingen
48.44 In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden is de Klant ook verplicht het 
bedrag van een Creditcardbetaling onmiddellijk aan Rabobank terug te betalen:
- als de Klant niet binnen uiterlijk 16 kalenderdagen na dagtekening van een daartoe luidend verzoek van 
Rabobank (een kopie van) de in artikel 48.20 bedoelde originele transactiebon conform het verzoek aan Rabobank 
heeft verstrekt
- als Rabobank het bedrag van de Creditcardbetaling op de rekening van de Klant heeft gecrediteerd en een 
of meer van de in artikel 18.3 van deze Algemene Voorwaarden beschreven situaties zich voordoet.

Achtergelaten Creditcard
48.45 Als de Klant een Creditcard vindt op de locatie waar de Betaalautomaat is opgesteld, moet de Klant 
overeenkomstig de Handleiding handelen.

Tarieven MasterCard (Winkel) en VISA (Winkel)
48.46 Voor MasterCard (Winkel) en VISA (Winkel) is de Klant de tarieven zoals vermeld in de meest recente 
brochure ‘Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer’ verschuldigd.



HOOFDSTUK 3 Bijzondere bepalingen Betaalproducten Rabo PinBox Koop, Rabo SmartPin Koop en Rabo 
SmartStore

Voor de in dit hoofdstuk genoemde Betaalproducten en Randapparatuur gelden ook de volgende bepalingen.

49. Koop, a"evering en eigendomsoverdracht Apparaat
49.1 De Klant sluit per Apparaat een Contract met Rabobank. De koopprijs is opgenomen in het Contract. De 
betaling daarvan vindt plaats op de wijze zoals opgenomen in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant 
heeft geen recht op ontbinding van het Contract in de zin van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

49.2 De Klant kiest het a$everadres in het Rabo Smart Pay Dashboard. Rabobank informeert de Klant over de 
geplande a$everdatum. De Klant zorgt ervoor dat hij het Apparaat dan in ontvangst kan nemen. Rabobank mag de 
geplande a$everdatum wijzigen.

49.3 Het Apparaat is en blijft na a$evering eigendom van Rabobank tot het moment dat Rabobank de koopprijs 
heeft ontvangen. Pas op dat moment verkrijgt de Klant de eigendom van het Apparaat.

49.4 De Klant wordt geacht het Apparaat compleet en zonder waarneembare gebreken of beschadigingen te 
hebben ontvangen, tenzij de Klant Rabobank binnen 24 uur na ontvangst van het Apparaat met inachtneming van 
de Handleiding informeert over zulke gebreken.

49.5 Het risico van verlies (waaronder diefstal, kwijtraken, roof, etc.), beschadiging en tenietgaan van het 
Apparaat berust bij Rabobank tot het moment waarop de Klant het Apparaat in ontvangst heeft genomen. De Klant 
zal desgevraagd een ontvangstbewijs tekenen.

50. Speci!caties, installatie en gebruik Apparaat
50.1 Het Apparaat heeft bij a$evering de technische en functionele speci!caties zoals opgenomen in de 
Handleiding.

50.2 De Klant zal het Apparaat volgens de aanwijzingen in de Handleiding installeren en gebruiken. Als het 
Apparaat daar volgens de door Rabobank verstrekte speci!caties geschikt voor is en zulk gebruik voldoet aan de 
daarvoor in de Handleiding opgenomen eisen, mag het Apparaat tevens worden gebruikt voor andere 
(betaal)transacties dan Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen. Dit onder de voorwaarden zoals 
opgenomen in de Handleiding. Rabobank is geen partij bij, en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 
gevolgen van het gebruik van het Apparaat voor zulke (betaal)transacties. Alle schades en kosten die het gevolg zijn 
van zulke (betaal)transacties, zijn voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart Rabobank voor vorderingen van 
derden die verband houden met zulke (betaal)transacties.

Als het Apparaat wordt gebruikt voor andere (betaal)transacties dan Debetkaartbetalingen en/of 
Creditcardbetalingen is de Klant bovendien zelf verantwoordelijk voor de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de 
instellingen van het Apparaat en/of installatie van eventueel benodigde software.

50.3 De Klant is verplicht telkens de meest recente versie van de voor het goed gebruik van de Betaalautomaat 
noodzakelijke software te installeren, zoals die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Onderhouds- en 
serviceovereenkomst.

50.4 De Klant moet zich houden aan de veiligheids- en/of gebruiksvoorschriften van de fabrikant van de 
Apparaten. Deze voorschriften zijn opgenomen in de Handleiding.

51. Aansprakelijkheid en vrijwaring
51.1 Rabobank is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten veroorzaakt door of met de Apparaten, tenzij 
ontstaan als direct gevolg van haar opzet of bewuste roekeloosheid.



51.2 In geen geval is Rabobank aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, 
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en/of gevolgschade.

51.3 De aansprakelijkheid van Rabobank is ook beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de op grond van het 
Contract, de Onderhouds- en serviceovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden door de Klant aan Rabobank 
verschuldigde bedragen in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, 
verminderd met het totaalbedrag van door Rabobank in die periode van 12 maanden al aan de Klant betaalde 
schadevergoedingen in verband met het Contract, de Onderhouds- en serviceovereenkomst en/of deze Algemene 
Voorwaarden.

51.4 Klant vrijwaart Rabobank voor schade als gevolg van vorderingen van derden die samenhangen met (het 
gebruik van) de Apparaten.

52. Datacommunicatie bij mobiele Betaalautomaat
52.1 Als Rabobank bij koop van een Betaalautomaat ook de SIM-kaart voor de datacommunicatie van en naar de 
Betaalautomaat levert, zijn de volgende bepalingen uit dit artikel ook van toepassing.

52.2 De Klant is bij het gebruik van de SIM-kaart gebonden aan de Handleiding.

52.3 De Klant zal storingen van de SIM-kaart steeds zo spoedig mogelijk aan Rabobank mededelen.

52.4 Rabobank is niet verantwoordelijk voor het continu functioneren of beschikbaar zijn van de 
datacommunicatie via de SIM-kaart.

52.5 De Klant is niet bevoegd de SIM-kaart uit de Betaalautomaat te verwijderen. Alleen Rabobank of een door 
Rabobank ingeschakelde derde is bevoegd de SIM-kaart te vervangen. De Klant zal op verzoek en conform de 
instructies van Rabobank zijn medewerking verlenen aan vervanging van de SIM-kaart.

52.6 De Klant is niet bevoegd de bij de Betaalautomaat geleverde SIM-kaart voor draadloze datacommunicatie te 
gebruiken voor enig ander doel dan Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen, Refunds en/of 
Retourpinbetalingen met behulp van die Betaalautomaat.

Onderhouds- en serviceovereenkomst Betaalautomaat

53. Onderhoud en service voor Betaalautomaat
53.1 Bij de koop van een Betaalautomaat sluit de Klant automatisch een Onderhouds- en serviceovereenkomst 
met Rabobank. Op basis van de Onderhouds- en serviceovereenkomst neemt de Klant onderhouds- en 
servicediensten ten aanzien van de Betaalautomaat af. De onderhouds- en servicediensten zullen door Rabobank of 
een door Rabobank aangewezen derde worden verricht.

53.2 De Klant is gehouden tot betaling van het maandelijkse tarief. Dit tarief is opgenomen in de brochure 
‘Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer’. Rabobank mag het tarief wijzigen zoals bepaald in artikel 22 van deze Algemene 
Voorwaarden.

53.3 Onder onderhouds- en servicediensten wordt verstaan:
- de Klant heeft 24 uur per dag 7 dagen per week toegang tot de technische helpdesk - zie voor 
contactgegevens de Handleiding - om een Gebrek aan de Betaalautomaat te melden. Reparatie en/of Vervanging zal 
dan plaatsvinden zoals bepaald in artikel 55 e.v. hierna
- de Klant krijgt de beschikking over nieuwe software versies. Deze dient hij direct nadat deze aan de Klant ter 
beschikking zijn gesteld, te installeren conform de instructies zoals die zijn opgenomen in de Handleiding.



54. Duur en beëindiging
54.1 De Onderhouds- en serviceovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. De Klant kan de 
Onderhouds- en serviceovereenkomst vanaf een periode van 1 jaar na het sluiten van de Onderhouds- en 
serviceovereenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Daarna heeft de Klant geen recht 
meer op de Onderhouds- en servicediensten (waaronder Reparatie en Vervanging) en kan de Klant de 
Betaalautomaat niet meer gebruiken voor het ontvangen van Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen.

54.2 Rabobank heeft het recht de Onderhouds- en serviceovereenkomst per direct te beëindigen en zonder 
schadeplichtig te zijn in geval de Klant handelt in strijd met de Overeenkomst, het Contract, de Onderhouds- en 
serviceovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of de Handleiding. De Klant heeft niet het recht op ontbinding van 
de Onderhouds- en serviceovereenkomst in de zin van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

Reparatie en/of vervanging Apparaten

55. Reparatie en/of Vervanging
55.1 De Klant zal Gebreken aan de Apparaten zo spoedig mogelijk melden bij Rabobank, zoals beschreven in de 
Handleiding. Rabobank of een door haar aangewezen derde zal dan overgaan tot Reparatie of Vervanging.

55.2 Als er sprake is van Vervanging, wordt het Apparaat vervangen door een nieuw of een ‘als nieuw’ exemplaar. 
Een ‘als nieuw’ Apparaat is een maximaal 1 jaar oud gebruikt Apparaat dat getest is op alle functies.

Betaalautomaten
55.3 Bij een Betaalautomaat zal Rabobank of een door haar aangewezen derde na melding van het Gebrek 
conform dit artikel ter plaatse overgaan tot Reparatie. Als Reparatie ter plaatse niet mogelijk is, zal Rabobank of een 
door haar aangewezen derde tot Vervanging van de Betaalautomaat overgaan. Rabobank bepaalt of de 
Betaalautomaat wordt gerepareerd of wordt vervangen.

55.4 Op verzoek van Rabobank of de door Rabobank bij reparatiewerkzaamheden aangewezen derde zal de 
Klant Rabobank en/of die derde conform de Handleiding in staat stellen de Betaalautomaat met gebruikmaking van 
(telefonische) datacommunicatie te onderzoeken en/of onderhoudswerkzaamheden daaraan uit te voeren.

55.5 Op verzoek van Rabobank zal de Klant de Betaalautomaat bij Vervanging verzenden met inachtneming van 
de instructies zoals opgenomen in de Handleiding. Als de Klant de Betaalautomaat bij Vervanging niet tijdig 
terugstuurt, mag Rabobank hiervoor kosten aan de Klant in rekening brengen.

55.6 Rabobank zal voor haar rekening overgaan tot Reparatie of Vervanging van de Betaalautomaat. In artikel 56 
is beschreven wanneer Reparatie of Vervanging niet voor rekening van Rabobank plaatsvindt.

55.7 Rabobank zorgt er voor dat de vervangende Betaalautomaat ten minste geschikt is voor de afhandeling van 
Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen.

Rabo SmartPin
55.8 In het geval de Betaalautomaat een Rabo SmartPin is, geldt het volgende artikellid.

55.9 Rabobank zal direct na de melding van het Gebrek tot Vervanging - per post - van de Rabo SmartPin 
overgaan. De Klant moet de Rabo SmartPin met het Gebrek conform de instructies in de Handleiding aan Rabobank 
terugsturen. Als de Klant de Rabo SmartPin bij Vervanging niet tijdig terugstuurt, mag Rabobank hiervoor kosten 
aan de Klant in rekening brengen.

Randapparaten
55.10 Bij een Randapparaat zal Rabobank na melding van het Gebrek tot Vervanging - per post - van het 
Randapparaat overgaan. Na melding van een Gebrek aan een barcodescanner geldt het bepaalde zoals opgenomen 
onder artikel 55.3  e.v. van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot Reparatie of Vervanging.



55.11 Bij Vervanging van een Randapparaat moet de Klant deze op verzoek van Rabobank terugsturen met 
inachtneming van de instructies zoals opgenomen in de Handleiding. Als de Klant het betre"ende Randapparaat bij 
Vervanging niet tijdig terugstuurt, mag Rabobank hiervoor kosten aan de Klant in rekening brengen.

55.12 Rabobank zal voor haar rekening overgaan tot Vervanging van het betre"ende Randapparaat. In artikel 56 is 
beschreven wanneer Vervanging niet voor rekening van Rabobank plaatsvindt.

Algemeen
55.13 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op een vervangend Apparaat.

55.14 Bij Vervanging geldt dat de resterende periode van 1, 2 of 3 jaar -zoals genoemd in artikel 56 van deze 
Algemene Voorwaarden, geldt voor het vervangende Apparaat.

56. Uitzonderingen op Reparatie en/of Vervanging voor rekening van Rabobank
56.1 Reparatie en/of Vervanging is niet voor rekening van Rabobank als het gaat om Gebreken aan Apparaten 
die:
- geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van niet toegestaan of onzorgvuldig gebruik van de Apparaten 
(bijvoorbeeld permanente marker-/ballpenafdrukken op de voorzijde die niet kunnen worden verwijderd, barst(en) 
op de voorkant of achterkant van de behuizing of vloeistof of gelplekken op de behuizing die niet gereinigd kunnen 
worden), of
- geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het verrichten van niet toegestane (onderhouds)werkzaamheden 
aan de Apparaten, of
- later dan 3 jaar na de koop van de betre"ende Betaalautomaat en in het geval de Betaalautomaat een Rabo 
SmartPin is later dan 1 jaar na de koop conform artikel 55 worden gemeld, of
- later dan 1 jaar na de koop van de betre"ende Betaalautomaat conform artikel 55 worden gemeld in het 
geval van een Gebrek aan de batterij van de Betaalautomaat, of
- later dan 2 jaar na de koop van een toonbankprinter en/of mobiele printer en in het geval van een ander 
Randapparaat later dan 1 jaar na de koop conform artikel 55 worden gemeld, of
- geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet naleven van het bepaalde in het Contract, de 
Onderhouds- en Serviceovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of de Handleiding.

56.2 Rabobank en/of een door haar voor reparatiewerkzaamheden aangewezen derde bepaalt of er sprake is van 
een situatie genoemd onder artikel 56.1.

56.3 Als de Klant in de onder artikel 56.1 beschreven gevallen toch kiest voor Reparatie of Vervanging is dit voor 
zijn rekening. De kosten voor Reparatie worden dan bij de (poging tot) Reparatie ter plaatse door Rabobank of een 
door haar aangewezen derde aan de Klant meegedeeld. Als een Apparaat wordt Vervangen betaalt de Klant de op 
dat moment geldende aanschafprijs van het Apparaat. Deze aanschafprijs is opgenomen in de brochure ‘Tarieven 
Zakelijk Betalingsverkeer’.

56.4 In het geval van Vervanging zoals bedoeld in artikel 56.3 geldt artikel 55.14 niet en gaat er een nieuwe 
termijn van 1, 2 of 3 jaar lopen vanaf het moment van de koop van het vervangende Apparaat.

57. Rabo SmartStore
De Klant neemt Rabo SmartStore af als de Klant zowel Rabo SmartPin Koop als een of meerdere Randapparaten van 
Rabobank afneemt.

Aanvullende bepalingen Rabo SmartPin

Voor de koop van Rabo SmartPin gelden ook de volgende bepalingen.



58. Device en (mobiel) internet
58.1 De Klant kan de Rabo SmartPin uitsluitend in combinatie met een device gebruiken voor het accepteren van 
Smart Pay betalingen en registreren van contante betalingen.
Een device is een apparaat, bijvoorbeeld een smartphone of tablet, dat de Klant voor eigen rekening en risico moet 
inzetten bij het gebruik van Rabo SmartPin.

58.2 De Klant zorgt ervoor dat het device voldoet aan de eisen in de Handleiding. De eisen gelden voor de 
hardware van het device en de (operating) software die op het device is geïnstalleerd.
Rabobank mag deze eisen altijd wijzigen en zal de Klant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Klant via de 
Rabobank Site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

58.3 De Klant moet er zelf voor zorgen dat een device ongestoord beschikbaar is voor het accepteren van Smart 
Pay betalingen met de Rabo SmartPin. Fouten en storingen in het device moet de Klant zelf voor eigen rekening en 
risico oplossen.

58.4 De Klant moet het device conform de Handleiding gebruiken in combinatie met Rabo SmartPin en het 
device beveiligen tegen onder meer onbevoegd gebruik daarvan.

58.5 De Klant moet er zelf en voor eigen rekening en risico, voor zorgen dat een ongestoorde verbinding met 
(mobiel) internet, die voldoet aan de in de Handleiding beschreven eisen, beschikbaar is voor het device bij het 
accepteren van Smart Pay betalingen met de Rabo SmartPin. Fouten en storingen in die verbinding moet de Klant 
zelf voor eigen rekening en risico oplossen.

58.6 Alle kosten die verband houden met (het gebruik van) het device, daaronder maar niet alleen 
abonnementskosten, kosten van het gebruik van (mobiel) internet met het device en onderhoudskosten, zijn voor 
rekening van de Klant.

Rabo SmartPin App
58.7 De Klant mag de Rabo SmartPin uitsluitend gebruiken in combinatie met de door Rabobank aangewezen 
versie(s) van de Rabo SmartPin App. De kenmerken en gebruiksmogelijkheden van de Rabo SmartPin App zijn 
beschreven in de Handleiding.

58.8 In de Handleiding is beschreven op welke wijze Rabobank de Rabo SmartPin App ter beschikking stelt en 
hoe de Klant de juiste versie van de Rabo SmartPin App kan herkennen.

De Klant moet vóór installatie van de Rabo SmartPin App op het device conform de Handleiding controleren 
of de Rabo SmartPin App afkomstig is van Rabobank. De Klant is verantwoordelijk voor correcte installatie van de 
Rabo SmartPin App op het device.

58.9 De Klant mag een device uitsluitend gebruiken in combinatie met de Rabo SmartPin als de in de 
Handleiding beschreven Rabo SmartPin App conform de Handleiding op het device is geïnstalleerd.

58.10 Rabobank mag altijd de door de Klant te gebruiken (versie van de) Rabo SmartPin App wijzigen en zal de 
Klant informeren over zulke wijzigingen, of de Klant via de Rabobank Site in de gelegenheid stellen daarvan kennis 
te nemen.

De Klant is verplicht de door Rabobank aangewezen versie van de Rabo SmartPin App te gebruiken.

58.11 De Klant moet de Rabo SmartPin App conform de Handleiding gebruiken.
De Klant mag de Rabo SmartPin App alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is en 

bijvoorbeeld niet kopiëren.

58.12 De Klant moet de Rabo SmartPin App conform de Handleiding beveiligen tegen onder meer onbevoegd 
gebruik daarvan.



58.13 Rabobank is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door storingen of fouten in de 
Rabo SmartPin App. Ook niet voor schade die direct of indirect ontstaat doordat de Rabo SmartPin App niet (goed) 
werkt in combinatie met het device. Bijvoorbeeld omdat het geheugen van het device vol is.

58.14 Rabobank blijft eigenaar van de Rabo SmartPin App.

Accepteren Smart Pay betalingen met Rabo SmartPin
58.15 De Klant kan met de Rabo SmartPin, de Rabo SmartPin App en het device Smart Pay betalingen accepteren 
conform het bepaalde in de Handleiding.

58.16 In afwijking van de bepalingen die van toepassing zijn op de Betaalmethode Rabo Europees Pinnen en/of 
de Betaalmethoden MasterCard (Winkel), Visa (Winkel), Debit MasterCard (Winkel) en/of Visa Debit (Winkel), kan de 
Klant kiezen op welke wijze de Klant de Kaarthouder op zijn verzoek een transactiebon verstrekt na afronding van 
een Smart Pay betaling. Deze wijzen zijn beschreven in de Handleiding.

Toegangscode Rabo SmartPin App
58.17 Op verzoek van de Klant stuurt Rabobank de Klant een gebruiksnaam en wachtwoord toe, waarmee de 
Klant voor het eerst kan inloggen op de Rabo SmartPin App.

58.18 Nadat de Klant met gebruiksnaam en wachtwoord is ingelogd op de Rabo SmartPin App, moet hij zonder 
uitstel de toegangscode aanmaken met inachtneming van de Handleiding en de instructies op de Rabo SmartPin 
App. De toegangscode is de code die nodig is om de Rabo SmartPin App te kunnen gebruiken.

58.19 De Klant is onherroepelijk en onvoorwaardelijk gebonden aan alle (rechts)handelingen die met 
gebruikmaking van de toegangscode zijn verricht. De Klant draagt het risico van onbevoegd gebruik van de 
toegangscode.

58.20 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de toegangscode. De Klant zorgt er voor 
dat toegangscodes uitsluitend worden uitgereikt aan en gebruikt door personen die bevoegd zijn daarmee namens 
de Klant (rechts)handelingen te verrichten.

De Klant zorgt ervoor dat de toegangscode veilig wordt gebruikt en bewaard
58.21 De Klant zorgt er voor dat de toegangscode uitsluitend wordt gebruikt voor het verrichten van 
(rechts)handelingen met de Rabo SmartPin App.

58.22 De Klant moet voortdurend controleren of de toegangscode uitsluitend door daartoe bevoegden en met 
inachtneming van zijn instructies wordt gebruikt en veilig wordt bewaard.

58.23 De Klant zal elke mededeling van Rabobank aan de Klant over het gebruik van de toegangscode of wijziging 
van daaraan gekoppelde bevoegdheden onmiddellijk op juistheid controleren. Als de Klant van mening is dat zo’n 
mededeling van Rabobank onjuistheden bevat, moet de Klant Rabobank daarover onmiddellijk informeren.

58.24 De Klant is verplicht Rabobank conform de Handleiding onmiddellijk te verzoeken een toegangscode te 
blokkeren zodra de Klant weet of vermoedt dat een toegangscode:
- verloren of gestolen is, of
- door een onbevoegde persoon wordt gebruikt of kan worden gebruikt, of
- in strijd met instructies van de Klant wordt gebruikt of kan worden gebruikt.
Rabobank zal de mogelijkheid voor de Klant (rechts)handelingen te verrichten met de toegangscode blokkeren zo 
spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is nadat de Klant Rabobank conform het hiervoor bepaalde om blokkering 
heeft verzocht.



HOOFDSTUK 4 Bijzondere bepalingen Betaalproducten Rabo PinBox Huur, Rabo SmartPin Huur en Rabo 
SmartStore

Voor de in dit hoofdstuk genoemde Betaalproducten gelden ook de volgende bepalingen.

59. Huur Betaalautomaat, minimale looptijd Contract
59.1 Op basis van een daartoe gesloten Contract kan de Klant een Betaalautomaat van Rabobank huren.
In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5 heeft het Contract inzake Rabo PinBox Huur en Rabo SmartPin Huur een 
minimale looptijd van 1 jaar. De Klant en Rabobank mogen, voor het eerst na a$oop van een periode van 1 jaar na 
het sluiten van het Contract, het Contract door schriftelijke mededeling aan de andere partij per de 1e dag van een 
kalendermaand beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.
Rabobank mag het Contract in de in artikel 21.2 beschreven situaties wel met onmiddellijke ingang - zonder 
ingebrekestelling of andere formaliteiten - beëindigen zonder tot vergoeding van schade of restitutie van 
vergoedingen aan de Klant gehouden te zijn.

59.2 In afwijking van het voorgaande lid geldt in de periode van 3 maanden na het sluiten van het Contract voor 
Rabo PinBox, dat de Klant tevens bevoegd is het Contract voor Rabo PinBox door schriftelijke mededeling aan 
Rabobank te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 7 dagen. De schriftelijke 
mededeling van beëindiging moet binnen de periode van 3 maanden door Rabobank zijn ontvangen.
Als de Klant het Contract voor Rabo PinBox tijdens deze periode beëindigt, is de Klant Rabobank, naast de pro rata 
verschuldigde huurprijs tot de datum van beëindiging, ook de in het Rabo Smart Pay Dashboard opgenomen 
administratiekosten verschuldigd.

59.3 Na beëindiging van het Contract zal de Klant de Betaalautomaat voor eigen rekening onmiddellijk met alle 
toebehoren en alle documenten en in goede staat aan Rabobank of aan een door Rabobank aangewezen derde 
conform de Handleiding retourneren. Als de Klant het bepaalde in de vorige zin niet nakomt, is de Klant Rabobank 
de in de meest recente brochure ‘Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer’ van Rabobank beschreven vaste vergoeding per 
Betaalautomaat verschuldigd.

Speci!caties Betaalautomaat
59.4 De speci!caties van de Betaalautomaat zijn beschreven in de Handleiding.
Rabobank bepaalt of zij een nieuwe dan wel een gebruikte Betaalautomaat in huur aan de Klant verstrekt en is niet 
verplicht de Klant daarover te informeren.

59.5 Tenzij Rabobank dat vooraf schriftelijk expliciet aan de Klant heeft medegedeeld, staat Rabobank er niet 
voor in dat een speci!eke Betaalautomaat - die nog in gebruik is en ook in gebruik mag zijn - geschikt is voor een 
bepaald gebruik, of voorzien is van een bepaalde eigenschap of functionaliteit.

59.6 Hoewel Rabobank commercieel verantwoorde inspanningen zal verrichten om eventuele gebreken of 
storingen in de Betaalautomaat te herstellen, is Rabobank niet aansprakelijk voor schade als gevolg van zulke 
gebreken en storingen.

A$evering Betaalautomaat, overgang risico
59.7 De Klant kiest het a$everadres in het Rabo Smart Pay Dashboard. Rabobank informeert de Klant over de 
geplande a$everdatum. Rabobank is bevoegd de afgesproken a$everdatum te wijzigen. De Klant zorgt er voor dat 
hij de Betaalautomaat in ontvangst kan nemen.

59.8 De Klant wordt geacht de Betaalautomaat compleet en zonder waarneembare gebreken of beschadigingen 
te hebben ontvangen, tenzij de Klant Rabobank binnen 24 uur na ontvangst van de Betaalautomaat met 
inachtneming van de Handleiding informeert over zulke gebreken.



59.9 Het risico van verlies (daaronder diefstal, kwijtraken, roof, etc.), beschadiging en tenietgaan van de 
Betaalautomaat berust bij Rabobank tot het moment waarop de Klant de Betaalautomaat in ontvangst heeft 
genomen. De Klant zal desgevraagd een ontvangstbewijs tekenen.

Installatie Betaalautomaat
59.10 De Klant draagt onder eigen verantwoordelijkheid zorg voor een gebruiksklare opstelling en installatie van 
de Betaalautomaat conform de Handleiding. Installatie omvat onder meer plaatsing, het invoeren van de juiste 
instellingen en aansluiting op elektriciteits- en telecommunicatievoorzieningen.
De Klant zorgt er voor dat de opstelling van de Betaalautomaat voldoet aan de Handleiding.

59.11 De Klant zorgt er voor dat de locatie waar de Betaalautomaat is opgesteld, altijd voldoet aan de in de 
Handleiding vermelde omgevingseisen (met betrekking tot bijvoorbeeld luchtvochtigheid, temperatuur, veiligheid 
en hoogte).

Gebruik Betaalautomaat
59.12 De Klant zal de Betaalautomaat uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Betaalmethode Rabo Europees 
Pinnen en/of de Betaalmethoden MasterCard (Winkel), Visa (Winkel), Debit MasterCard (Winkel) en/of Visa Debit 
(Winkel). Als de Betaalautomaat daar volgens de door Rabobank verstrekte speci!caties geschikt voor is en zulk 
gebruik voldoet aan de daarvoor in de Handleiding opgenomen eisen, mag de Betaalautomaat tevens worden 
gebruikt voor andere (betaal)transacties dan Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen. Dit onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in de Handleiding.
Rabobank is hier geen partij bij en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van 
de Betaalautomaat voor zulke (betaal)transacties. Alle schades en kosten die het gevolg zijn van zulke 
(betaal)transacties, zijn voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart Rabobank voor vorderingen van derden die 
verband houden met zulke (betaal)transacties.

Als de Betaalautomaat wordt gebruikt voor andere (betaal)transacties dan Debetkaartbetalingen en/of 
Creditcardbetalingen, is de Klant bovendien zelf verantwoordelijk voor de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de 
instellingen van de Betaalautomaat en/of installatie van eventueel benodigde software.

59.13 De Klant zal de Betaalautomaat gebruiken overeenkomstig het normale gebruiksdoel van de 
Betaalautomaat.
In het algemeen zal de Klant de Betaalautomaat zodanig zorgvuldig behandelen, dat daaraan geen schade of slijtage 
kan ontstaan die niet het gevolg zijn van zorgvuldig gebruik van de Betaalautomaat.

59.14 De Klant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de ongestoorde levering van de voor het gebruik 
van de Betaalautomaat benodigde telecommunicatiediensten en elektriciteit.

59.15 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in de Betaalautomaat aan te brengen, of daar zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank andere apparatuur op aan te sluiten, tenzij dat volgens de 
Handleiding is toegestaan en de aan te sluiten apparatuur voldoet aan de technische en beveiligingseisen die 
daaraan in de Handleiding worden gesteld.

59.16 Het is de Klant niet toegestaan in de Betaalautomaat toegepaste (beveiligings)technieken te onderzoeken.

59.17 Het is de Klant niet toegestaan de Betaalautomaat buiten Nederland te gebruiken.

Gebreken en onderhoud Betaalautomaat
59.18 De Klant zal gebreken in de Betaalautomaat zo spoedig mogelijk melden conform het bepaalde in de 
Handleiding.

59.19 In de Handleiding is limitatief beschreven welke (onderhouds)werkzaamheden met betrekking tot de 
Betaalautomaat door de Klant zelf verricht mogen worden.
De Klant is niet bevoegd andere (onderhouds)werkzaamheden aan de Betaalautomaat te verrichten.



59.20 De kosten, daaronder ook de verzendkosten, die verband houden met het herstel van gebreken of storingen 
in de Betaalautomaat die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- niet toegestaan of onzorgvuldig gebruik van de Betaalautomaat, of
- het verrichten van niet toegestane (onderhouds)werkzaamheden aan de Betaalautomaat, of
- het niet naleven van het bepaalde in het Contract, deze Algemene Voorwaarden of de Handleiding,
zijn voor rekening van de Klant.
Dat geldt ook voor de kosten van vervanging van de Betaalautomaat als die vervanging het gevolg is van zulke 
gebreken of storingen.

59.21 Op verzoek van Rabobank zal de Klant de Betaalautomaat voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden verzenden met inachtneming van de instructies van Rabobank.

59.22 Op verzoek van Rabobank of een door Rabobank bij onderhoudswerkzaamheden ingeschakelde derde zal 
de Klant conform de instructies van Rabobank of die derde deze in staat stellen de Betaalautomaat met 
gebruikmaking van (telefonische) datacommunicatie te onderzoeken en/of onderhoudswerkzaamheden daaraan uit 
te voeren.

Vervanging Betaalautomaat
59.23 Rabobank is steeds bevoegd een door de Klant gehuurde Betaalautomaat te vervangen door een 
Betaalautomaat van het zelfde type of door een ander merk/type Betaalautomaat. De Klant zal zijn 
onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan deze vervanging en de instructies van Rabobank, daaronder de door 
Rabobank opgegeven datum van installatie/ingebruikname van de vervangende Betaalautomaat, daarbij stipt 
naleven.
De kosten van een vervangende Betaalautomaat zijn voor rekening van Rabobank, tenzij het in artikel 59.9 bedoelde 
risico zich heeft verwezenlijkt of er sprake is van gebreken als bedoeld in artikel 59.18.
Rabobank zorgt er voor dat de vervangende Betaalautomaat ten minste geschikt is voor de afhandeling van 
Debetkaartbetalingen en/of Creditcardbetalingen.

Eigendom
59.24 Rabobank blijft eigenaar van de Betaalautomaat.

59.25 Het is de Klant niet toegestaan derden rechten te verlenen ten aanzien van de Betaalautomaat of ten 
behoeve van derden rechten te vestigen op de Betaalautomaat.

59.26 De Klant zal de Betaalautomaat altijd onder zich houden en is niet bevoegd de Betaalautomaat feitelijk of 
juridisch aan derden te leveren, over te dragen of (tijdelijk) ter beschikking te stellen.
De Klant zal Rabobank onmiddellijk informeren als hij de Betaalautomaat (bijvoorbeeld als gevolg van kwijtraken of 
diefstal) is verloren.

59.27 De Klant zal Rabobank onmiddellijk informeren als anderen (bijvoorbeeld door middel van beslaglegging) 
rechten met betrekking tot de Betaalautomaat (willen) uitoefenen en eventuele instructies van Rabobank opvolgen.

Huurprijs
59.28 De door de Klant aan Rabobank verschuldigde huurprijs voor de Betaalautomaat is in het Contract 
opgenomen.
De Klant is de huurprijs verschuldigd vanaf de 1e dag van de kalendermaand volgend op de datum waarop de Klant 
de Betaalautomaat bestelde.

59.29 Rabobank is conform het bepaalde in artikel 22.3 bevoegd de huurprijs eenzijdig te wijzigen.
Als Rabobank de huurprijs verhoogt en de Klant niet akkoord gaat met deze verhoging, heeft de Klant het recht het 
Contract uiterlijk voor de datum van inwerkingtreding van de verhoogde huurprijs te beëindigen door schriftelijke 
opzegging aan Rabobank. Ook als minder dan 1 jaar sinds de inwerkingtreding van het Contract is verstreken.



De schriftelijke opzegging moet uiterlijk voor de datum van inwerkingtreding van de verhoogde huurprijs door 
Rabobank zijn ontvangen.
Als de Klant het Contract in de eerste 3 maanden na het sluiten van het Contract conform het in de vorige zinnen 
bepaalde beëindigt, is de Klant de in artikel 59.2 bedoelde administratiekosten voor beëindiging van het Contract in 
die periode niet verschuldigd.

59.30 De Klant is niet bevoegd de huurprijs te verrekenen met vorderingen van de Klant op Rabobank.

Datacommunicatie bij (mobiele) Betaalautomaat
59.31 Rabobank en Klant kunnen in het Contract afspreken dat Rabobank ook (draadloze) datacommunicatie van 
en naar een daarvoor geschikte mobiele Betaalautomaat levert ten behoeve van Debetkaartbetalingen en/of 
Creditcardbetalingen.

59.32 De Klant is bij het gebruik van de (draadloze) datacommunicatie gebonden aan de Handleiding.

59.33 De Klant zal storingen in de (draadloze) datacommunicatie steeds zo spoedig mogelijk aan Rabobank 
mededelen conform de Handleiding.
Rabobank is niet verantwoordelijk voor het ongestoord functioneren of beschikbaar zijn van de draadloze 
datacommunicatie.

59.34 De Klant is niet bevoegd de zogenaamde SIM-kaart uit de Betaalautomaat te verwijderen.
Rabobank of een door Rabobank ingeschakelde derde is bevoegd de SIM-kaart te vervangen. De Klant zal op 
verzoek en conform de instructies van Rabobank zijn medewerking verlenen aan vervanging van de SIM-kaart.

59.35 De Klant is niet bevoegd de bij de (mobiele) Betaalautomaat geleverde (draadloze) datacommunicatie te 
gebruiken voor enig ander doel dan (draadloze) datacommunicatie ten behoeve van Debetkaartbetalingen en/of 
Creditcardbetalingen.

60. Rabo SmartStore
De Klant neemt Rabo SmartStore af als de Klant zowel Rabo SmartPin Huur huurt als ook een of meerdere 
Randapparaten van Rabobank afneemt.

61. Aanvullende bepalingen Rabo SmartPin Huur
Voor de huur van Rabo SmartPin gelden ook de volgende bepalingen.

Device en (mobiel) internet
61.1 De Klant kan de Rabo SmartPin uitsluitend in combinatie met een device gebruiken voor het accepteren van 
Smart Pay betalingen en registreren van contante betalingen.
Een device is een apparaat, bijvoorbeeld een smartphone of tablet, dat de Klant voor eigen rekening en risico moet 
inzetten bij het gebruik van Rabo SmartPin.

61.2 De Klant zorgt ervoor dat het device voldoet aan de eisen in de Handleiding. De eisen gelden voor de 
hardware van het device en de (operating) software die op het device is geïnstalleerd.

Rabobank mag deze eisen altijd wijzigen en zal de Klant informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Klant 
via de Rabobank Site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

61.3 De Klant moet er zelf voor zorgen dat een device ongestoord beschikbaar is voor het accepteren van Smart 
Pay betalingen met de Rabo SmartPin. Fouten en storingen in het device moet de Klant zelf voor eigen rekening en 
risico oplossen.

61.4 De Klant moet het device conform de Handleiding gebruiken in combinatie met Rabo SmartPin en het 
device beveiligen tegen onder meer onbevoegd gebruik daarvan.



61.5 De Klant moet er zelf en voor eigen rekening en risico, voor zorgen dat een ongestoorde verbinding met 
(mobiel) internet, die voldoet aan de in de Handleiding beschreven eisen, beschikbaar is voor het device bij het 
accepteren van Smart Pay betalingen met de Rabo SmartPin. Fouten en storingen in die verbinding moet de Klant 
zelf voor eigen rekening en risico oplossen.

61.6 Alle kosten die verband houden met (het gebruik van) het device, daaronder maar niet alleen 
abonnementskosten, kosten van het gebruik van (mobiel) internet met het device en onderhoudskosten, zijn voor 
rekening van de Klant.

Rabo SmartPin App
61.7 De Klant mag de Rabo SmartPin uitsluitend gebruiken in combinatie met de door Rabobank aangewezen 
versie(s) van de Rabo SmartPin App. De kenmerken en gebruiksmogelijkheden van de Rabo SmartPin App zijn 
beschreven in de Handleiding.

61.8 In de Handleiding is beschreven op welke wijze Rabobank de Rabo SmartPin App ter beschikking stelt en 
hoe de Klant de juiste versie van de Rabo SmartPin App kan herkennen.

De Klant moet vóór installatie van de Rabo SmartPin App op het device conform de Handleiding controleren 
of de Rabo SmartPin App afkomstig is van Rabobank. De Klant is verantwoordelijk voor de correcte installatie van de 
Rabo SmartPin App op het device.

61.9 Rabobank mag altijd de door de Klant te gebruiken (versie van de) Rabo SmartPin App wijzigen en zal de 
Klant informeren over zulke wijzigingen, of de Klant via de Rabobank Site in de gelegenheid stellen daarvan kennis 
te nemen.

De Klant is verplicht de door Rabobank aangewezen versie van de Rabo SmartPin App te gebruiken met 
ingang van uiterlijk de door Rabobank in de Handleiding opgenomen uiterste datum.

61.10 De Klant moet de Rabo SmartPin App conform de Handleiding gebruiken.
De Klant mag de Rabo SmartPin App alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is en 

bijvoorbeeld niet kopiëren.

61.11 De Klant moet de Rabo SmartPin App conform de Handleiding beveiligen tegen onder meer onbevoegd 
gebruik daarvan.

61.12 Rabobank is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door storingen of fouten in de 
Rabo SmartPin App. Ook niet voor schade die direct of indirect ontstaat doordat de Rabo SmartPin App niet (goed) 
werkt in combinatie met het device. Bijvoorbeeld omdat het geheugen van het device vol is.

61.13 Rabobank blijft eigenaar van de Rabo SmartPin App.

Accepteren Smart Pay betalingen met Rabo SmartPin
61.14 In afwijking van de bepalingen die van toepassing zijn op de Betaalmethode Rabo Europees Pinnen en/of 
de Betaalmethoden MasterCard (Winkel), Visa (Winkel), Debit MasterCard (Winkel) en/of Visa Debit (Winkel), kan de 
Klant kiezen op welke wijze de Klant de Kaarthouder op zijn verzoek een transactiebon verstrekt na afronding van 
een Smart Pay betaling. Deze wijzen zijn beschreven in de Handleiding.

Toegangscode Rabo SmartPin App
61.15 Op verzoek van de Klant stuurt Rabobank de Klant een gebruiksnaam en wachtwoord toe, waarmee de 
Klant voor het eerst kan inloggen op de Rabo SmartPin App.

61.16 Nadat de Klant met de gebruiksnaam en het wachtwoord is ingelogd op de Rabo SmartPin App, moet hij 
zonder uitstel de toegangscode aanmaken met inachtneming van de Handleiding en de instructies op de Rabo 
SmartPin App. De toegangscode is de code die nodig is om de Rabo SmartPin App te kunnen gebruiken.



61.17 De Klant zorgt ervoor dat de toegangscode veilig wordt gebruikt en bewaard. De Klant zorgt er voor dat de 
toegangscode uitsluitend wordt gebruikt voor het verrichten van (rechts)handelingen met de Rabo SmartPin App.

61.18 De Klant moet voortdurend controleren of de toegangscode uitsluitend door daartoe bevoegden en met 
inachtneming van zijn instructies wordt gebruikt en veilig wordt bewaard.

61.19 De Klant zal elke mededeling van Rabobank aan de Klant over het gebruik van de toegangscode of wijziging 
van daaraan gekoppelde bevoegdheden onmiddellijk op juistheid controleren. Als de Klant van mening is dat zo’n 
mededeling van Rabobank onjuistheden bevat, moet de Klant Rabobank daarover onmiddellijk informeren.

61.20 De Klant is verplicht Rabobank conform de Handleiding onmiddellijk te verzoeken een toegangscode te 
blokkeren zodra de Klant weet of vermoedt dat een toegangscode:
- verloren of gestolen is, of
- door een onbevoegde persoon wordt gebruikt of kan worden gebruikt, of
- in strijd met instructies van de Klant wordt gebruikt of kan worden gebruikt.
Rabobank zal de mogelijkheid voor de Klant (rechts)handelingen te verrichten met de toegangscode blokkeren zo 
spoedig als dat redelijkerwijs mogelijk is nadat de Klant Rabobank conform het hiervoor bepaalde om blokkering 
heeft verzocht.



HOOFDSTUK 5 Bijzondere Bepalingen Betaalproduct Rabo Betaalverzoek Plus

Voor Rabo Betaalverzoek Plus gelden ook de volgende bepalingen.

62. Rabo Betaalverzoek Plus
62.1 Op basis van een daartoe met Rabobank gesloten Contract kan de Klant Rabo Betaalverzoek Plus gebruiken.

62.2 De kenmerken van Rabo Betaalverzoek Plus zijn opgenomen in de Handleiding.

62.3 Het Contract is van onbepaalde duur. De Klant en Rabobank zijn ieder bevoegd het Contract door 
opzegging via het Rabo Smart Pay Dashboard op elk gewenst moment te beëindigen.

62.4 De Klant mag Rabo Betaalverzoek Plus alleen gebruiken voor het laten opmaken en (laten) versturen van 
Betaalverzoeken aan partijen die een betalingsverplichting hebben tegenover de Klant. Ook mag de Klant niet een 
Betaalverzoek plaatsen in een online omgeving of elektronische communicatiekanalen waarin het onduidelijk is 
voor welke persoon of personen het Betaalverzoek bestemd is en/of het onduidelijk is waar het Betaalverzoek voor 
dient.

62.5 De Klant stelt in het Rabo Smart Pay Dashboard in met welke Betaalmethoden de Betaler Betaalverzoeken 
moet kunnen betalen. In de Handleiding is opgenomen op welke wijze de Klant dit kan instellen en op welke wijze 
en op welk moment de Klant deze instelling kan wijzigen. De Klant moet een Contract gesloten hebben voor de 
Betaalmethoden die hij wil gebruiken voor Rabo Betaalverzoek Plus.

63. Opdracht voor Betaalverzoek
63.1 In het Rabo Smart Pay Dashboard kan de Klant aan Rabobank opdracht geven voor het opmaken van en 
door Rabobank laten versturen aan de Betaler van een Betaalverzoek. Of alleen voor het opmaken van een 
Betaalverzoek waarna de Klant het Betaalverzoek kan downloaden via het Rabo Smart Pay Dashboard en zelf kan 
versturen aan de Betaler.

63.2 De Klant levert voor de in het vorige lid genoemde opdracht(en) de benodigde gegevens en informatie aan 
Rabobank. In de Handleiding staat onder meer vermeld welke gegevens en informatie de Klant wanneer, waar en op 
welke wijze moet aanleveren en als dat van toepassing is binnen welke termijn Rabobank het Betaalverzoek daarna 
zal versturen aan de Betaler.

63.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en informatie die hij 
aanlevert voor het opmaken en als dat van toepassing is door Rabobank laten versturen van het Betaalverzoek aan 
de Betaler.

63.4 Rabobank kan de uitvoering van de opdracht tot het opmaken en/of versturen van het Betaalverzoek 
weigeren als de Klant de afspraken zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden en/of Handleiding niet nakomt.

64. Opdracht voor Batches
64.1 Met ingang van een door Rabobank te bepalen datum kan de Klant opdrachten tot het opmaken en als dat 
gewenst is door Rabobank versturen van Batches aan Rabobank geven.

64.2 Voor de (opdracht tot) Betaalverzoeken in een Batch gelden alle bepalingen voor Betaalverzoeken in deze 
Algemene Voorwaarden.

65. Verlopen, opnieuw versturen, wijzigen en intrekken Betaalverzoek
65.1 De Klant kan zelf instellen hoe lang een Betaalverzoek geldig is -nadat deze is aangemaakt- met 
inachtneming van de in de Handleiding opgenomen maximumtermijn voor Betaalverzoeken. Na verloop van de 
door de Klant ingestelde termijn kan het Betaalverzoek niet meer worden gebruikt door de Betaler.



65.2 Met ingang van een door Rabobank te bepalen datum kan de Klant Rabobank opdracht geven een door 
Rabobank verstuurd en nog niet betaald Betaalverzoek binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde door de Klant 
ingestelde termijn opnieuw aan Betaler te versturen. In de Handleiding is beschreven op welke wijze dit kan. Dan 
gaat de door de Klant ingestelde termijn van lid 1 van dit artikel niet opnieuw in.
Ook kan de Klant een door hem zelf aan de Betaler verstuurd Betaalverzoek of door Rabobank in opdracht van de 
Klant aan Betaler verstuurd Betaalverzoek binnen de bedoelde termijn opnieuw versturen. Ook dan gaat de door de 
Klant ingestelde termijn van lid 1 van dit artikel niet opnieuw in.

65.3 De Klant kan met ingang van een door Rabobank te bepalen datum een aan Rabobank gegeven opdracht 
tot het aanmaken en - indien van toepassing - versturen van een Betaalverzoek aan de Betaler wijzigen. In de 
Handleiding is opgenomen tot wanneer en op welke wijze dit kan.

65.4 De Klant kan een verstuurd en nog niet betaald Betaalverzoek intrekken binnen de door de Klant ingestelde 
termijn van lid 1 van dit artikel. In de Handleiding is beschreven op welke wijze dit kan.



HOOFDSTUK 6 Bijzondere bepalingen Betaalproduct Rabo Afstorten

Voor Rabo Afstorten gelden ook de volgende bepalingen.

66. Afstorten
66.1 Op basis van een met Rabobank gesloten Contract kan de Klant Afstorten. Deze Algemene Voorwaarden 
zijn van toepassing op het Afstorten van Eurobiljetten met Sealbags en hebben geen betrekking op het rechtstreeks 
Afstorten van Contanten in Afstortapparatuur zonder Sealbag.

66.2 De Klant kan via de Afstortapparatuur alleen Sealbags met Eurobiljetten Afstorten. Rabobank bepaalt welke 
Eurobiljetten de Klant kan storten. Rabobank informeert de Klant hierover in de Handleiding.

66.3 Op de Rabobank Site is de Handleiding opgenomen met instructies die gelden voor het Afstorten.

66.4 Rabobank schakelt voor de verwerking van een afstorting een Geldtelcentrale in.

66.5 Het vervoer van Contanten naar de Afstortapparatuur vindt plaats voor rekening en risico van de Klant.

66.6 Het risico van de Contanten gaat op Rabobank over als de Afstorter de Sealbag in de daarvoor bestemde 
Afstortapparatuur heeft gedaan.

66.7 Rabobank draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Sealbag die in de door Rabobank 
toegestane Afstortapparatuur wordt gedaan, tenzij de Klant bewijst dat:
a hij door de schuld van Rabobank schade heeft geleden, en
b de Sealbag overeenkomstig de Handleiding is gebruikt, en
c de Sealbag overeenkomstig de Handleiding in de Afstortapparatuur is gedaan.

66.8 De storting wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het risico op Rabobank overgaat 
zoals hiervoor in lid 6 van dit artikel beschreven. De storting wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden op het 
moment dat er is voorgeboekt.

66.9 Als een afstorting verdachte Contanten bevat:
- zal Rabobank of de Geldtelcentrale de verdachte Contanten vasthouden
- mag Rabobank of de Geldtelcentrale onderzoek (laten) doen naar deze verdachte Contanten
- zal Rabobank aangifte doen bij de politie
- zal Rabobank de verdachte Contanten aan de bevoegde autoriteiten overdragen
- is de Klant verplicht de door Rabobank of de Geldtelcentrale gevraagde medewerking te verlenen als er 
onderzoek wordt gedaan naar de verdachte Contanten
- mag Rabobank of de Geldtelcentrale (persoons)gegevens van de Klant aan de bedoelde bevoegde 
autoriteiten verstrekken
- krijgt de Klant de verdachte Contanten niet ter beschikking.
Is er voorgeboekt? Dan zal Rabobank het met de verdachte Contanten corresponderende voorgeboekte bedrag van 
de rekening boeken.

67. Het gebruik van Sealbag/Afstortapparatuur
67.1 De Klant mag voor het Afstorten uitsluitend gebruik maken van een Sealbag en Afstortapparatuur.

67.2 De Klant is verplicht de Handleiding voor het gebruik van een Sealbag en Afstortapparatuur op te volgen en 
met deze Sealbags en Afstortapparatuur zorgvuldig om te gaan.
De schade die het gevolg is van het niet naleven van de Handleiding en het niet nakomen van deze 
zorgvuldigheidsplicht komt voor rekening en risico van de Klant.



67.3 Rabobank kan, in naar het oordeel van Rabobank bijzondere gevallen, het gebruik van een Sealbag en de 
Afstortapparatuur door de Klant opschorten of weigeren of het bijboeken van de waarde van de inhoud van de 
Sealbag op de rekening van de Klant opschorten of weigeren.

67.4 Als er sprake is van vermissing of diefstal van een Sealbag is de Klant verplicht dit zo snel mogelijk aan 
Rabobank mee te delen. Rabobank kan hiervoor een derde aanwijzen. Voor de schade die ontstaat als gevolg van 
vermissing of diefstal van een Sealbag is de Klant aansprakelijk.

67.5 De Afstortapparatuur mag uitsluitend gebruikt worden voor het Afstorten in een Sealbag. De Klant mag 
hierbij alleen door Rabobank goedgekeurde Sealbags gebruiken. De Klant kan deze Sealbags bestellen op de door 
Rabobank aangegeven wijze.

67.6 De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Sealbag intact, compleet, onbeschadigd, ongeopend en goed 
afgesloten door middel van de daarvoor bestemde veiligheids(plak)sluiting in de Afstortapparatuur wordt gedaan.

67.7 Schade die door of namens de Klant aan de Afstortapparatuur of een Sealbag wordt veroorzaakt, moet de 
Klant aan Rabobank vergoeden.

67.8 De Klant is verplicht ontvangen Sealbags zorgvuldig te bewaren en geen duplicaten daarvan te (laten) 
maken en er voor te zorgen dat deze niet beschadigd raken.
Als de Klant een Sealbag niet meer heeft, bijvoorbeeld door diefstal, is de Klant aansprakelijk voor schade die 
Rabobank, de Klant en/of derden hierdoor lijden. De Klant moet Rabobank direct telefonisch mededelen dat hij de 
Sealbag niet meer heeft. De Klant moet dit schriftelijk bevestigen als Rabobank daarom vraagt.
Rabobank zal dan alle door haar nodig geachte maatregelen nemen. Dit komt voor rekening en risico van de Klant.
De Klant mag de Sealbag in geval een houdbaarheidsdatum is vermeld na deze datum niet meer gebruiken. Schade 
die voortvloeit uit het gebruik van een Sealbag met een overschreden houdbaarheidsdatum komt geheel voor 
rekening en risico van de Klant.

67.9 Als de Klant een reçu van Rabobank ontvangt, levert dit geen enkel bewijs op tegen Rabobank over de 
inhoud van de Sealbag.

68. Stortingsformulier
Als de Klant volgens artikel 71 of 72 van deze Algemene Voorwaarden een Stortingsformulier moet gebruiken, geldt 
daarvoor het volgende:
- Het Stortingsformulier moet door de Klant overeenkomstig de Handleiding volledig zijn ingevuld en door 
de Klant rechtsgeldig zijn ondertekend.
- De op dit Stortingsformulier door Rabobank aangebrachte gegevens mogen niet worden gewijzigd. Als op 
een Stortingsformulier vermelde gegevens niet juist zijn, is de Klant verplicht de juiste gegevens zo spoedig mogelijk 
aan Rabobank door te geven en mag de Klant zo’n Stortingsformulier niet gebruiken. Rabobank zal de te wijzigen 
gegevens vervolgens doorvoeren en de Klant hierover informeren op een door Rabobank te bepalen manier of de 
Klant in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen bijvoorbeeld via de Rabobank Site.
De Klant is verplicht:
- de Stortingsformulieren zorgvuldig te bewaren en daarvan geen duplicaten te (laten) maken
- als er sprake is van vermissing of diefstal van Stortingsformulieren, dit zo spoedig mogelijk aan Rabobank 
mee te delen.
De Klant is aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van vermissing of diefstal van Stortingsformulieren.

69. Kwaliteitsstorting
Voor een kwaliteitsstorting gelden aanvullende voorschriften in de Handleiding.
1 Als het geen kwaliteitsstorting is, is er sprake van een storting met afwijkende kwaliteit (non-kwaliteit of 
vervuilde storting).
2 In geval van een non-kwaliteit of vervuilde storting mag Rabobank extra kosten in rekening brengen. In dat 
geval mag Rabobank ook andere verwerkingstijden dan voor een kwaliteitsstorting gebruiken.



70. Kosten
Rabobank berekent kosten voor het verwerken en bijschrijven van de storting. Het tarief is onder meer afhankelijk 
van het naleven van de Handleiding voor kwaliteitsstorting en de hoeveelheid van de Contanten die wordt afgestort. 
Rabobank publiceert de tarieven op de Rabobank Site.

71. Afstorten bij Afstortapparatuur
71.1 De Klant maakt bij het Afstorten gebruik van door Rabobank voorgeschreven Afstortapparatuur en door 
Rabobank voorgeschreven Sealbag(s) of stort af op een andere door Rabobank toegelaten wijze.

71.2 De Klant stopt de Contanten in een Sealbag. Als de Klant de Sealbag in de afstortapparatuur deponeert, 
dient de Sealbag door een veiligheids(plak)sluiting te zijn afgesloten.

71.3 De Klant moet de storting via een Online dienst eerst Voormelden. Na het Voormelden sluit de Klant de 
Sealbag volgens de Handleiding en maakt daarna - indien volgens de Handleiding noodzakelijk - een print van de 
gegevens van het Voormelden en voegt deze bij de Sealbag of voegt volgens de Handleiding een ingevuld 
afstortformulier bij de Sealbag. Daarna stort de Klant het geheel af.
Het Voormelden en het Afstorten moeten binnen de in de Handleiding opgenomen periode na elkaar plaatsvinden.
De Klant is verplicht het reçu uit de Afstortapparatuur te bewaren.
Als Rabobank daarom vraagt, is de Klant verplicht (een van) de overige bladen van het Stortingsformulier en/of het 
voormelde reçu aan Rabobank te geven. Bij het openen van de Afstortapparatuur met (het scannen van) een 
Sealbag, moet de Klant dat voor iedere Sealbag apart doen om zo een afzonderlijk reçu per Sealbag te krijgen.

71.4 De Klant dient ervoor te zorgen dat de Sealbag zo in de Afstortapparatuur wordt afgeleverd dat Rabobank 
zonder de Sealbag te openen, kan controleren of de Sealbag overeenkomstig de Handleiding is afgeleverd.

72. Voorboeken
72.1 1. Rabobank kan Voorboeken, nadat de Klant de Sealbag heeft afgeleverd via Afstortapparatuur en via 
een Online dienst heeft voorgemeld.
2. Er wordt voorgeboekt onder het voorbehoud dat Rabobank een bedrag gelijk aan het voorgeboekte bedrag 
daadwerkelijk, de!nitief en onvoorwaardelijk ontvangt.
3. De tijd tussen het Voorboeken en de telling is variabel. De verschillenregeling zoals vermeld in artikel 75 van 
deze Algemene Voorwaarden is hierop van toepassing.
4. Als er is voorgemeld én Rabobank Voorboekt, boekt Rabobank bij op de Rekening die bij het Voormelden is 
opgegeven ook als op de Sealbag en/of het Stortingsformulier een ander rekeningnummer is vermeld.

72.2 Rabobank boekt alleen voor tot de Voorboeklimiet. Alle bedragen daarboven boekt Rabobank niet voor.

72.3 Rabobank stelt de Klant in kennis van de Voorboeklimiet.

72.4 De Klant moet Rabobank informeren bij een (voorgenomen) structurele wijziging van zijn afstortingen. 
Rabobank mag op basis hiervan besluiten de Voorboeklimiet te wijzigen.

73. Limieten
Rabobank heeft het recht voor Afstorten nieuwe en/of aanvullende limieten in te stellen voor het gebruik van 
Afstorten en deze limieten te wijzigen. Bijvoorbeeld een Afstortlimiet.
Rabobank zal de Klant informeren over het instellen, wijzigen of beëindigen van zulke limieten, dan wel de Klant via 
de Rabobank Site of op andere wijze in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen tenzij dat naar de mening van 
Rabobank of een Derde onverstandig is, bijvoorbeeld in het kader van fraudepreventie.
Als de Klant de Afstortlimiet of een andere limiet overschrijdt, heeft Rabobank het recht het Contract met 
onmiddellijke ingang te beëindigen.



74. Verwerken storting
74.1 De Sealbag wordt door een medewerker van de Geldtelcentrale onder cameratoezicht geopend. Deze stelt 
vast of de Sealbag intact, compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

74.2 Als de Sealbag intact, compleet, onbeschadigd en ongeopend wordt bevonden en de inhoud van de 
Sealbag overeenstemt met de omschrijving daarvan op het Stortingsformulier, zullen de getelde waarden, worden 
bijgeboekt op de Rekening, voor zover dit nog niet door Rabobank is gedaan.

74.3 1. Als blijkt dat de inhoud van de Sealbag niet overeenstemt met de Voormelding die de Klant online 
heeft gedaan en/of met de omschrijving op het Stortingsformulier, stelt een medewerker van de Geldtelcentrale een 
ondertekende verklaring op van zijn bevindingen. De verschillenregeling zoals vermeld in artikel 75 van deze 
Algemene Voorwaarden is van toepassing.
2. Als blijkt dat op het Stortingsformulier de inhoud van de Sealbag niet is omschreven, wordt de Klant 
hierover door Rabobank niet geïnformeerd. De verschillenregeling zoals vermeld in artikel 75 van deze Algemene 
Voorwaarden is in dat geval niet van toepassing.

74.4 De door de Geldtelcentrale getelde waarden worden bijgeboekt op de Rekening.

74.5 De telling van de waarden door de Geldtelcentrale strekt tot volledig bewijs, behoudens door de Klant te 
leveren tegenbewijs.
Als door of namens Rabobank een verschil wordt geconstateerd tussen het bijgeboekte bedrag en het getelde 
bedrag, zal Rabobank het verschil van een Rekening afboeken of bijboeken.

74.6 Als blijkt dat zich in de Sealbag andere zaken bevinden - die volgens het Contract niet afgestort hadden 
mogen worden - kan Rabobank niet garanderen dat deze zaken op verzoek van de Klant teruggegeven kunnen 
worden. Voor een eventuele teruggave mag Rabobank kosten in rekening brengen.

75. Meedelen verschillen
75.1 Rabobank zal verschillen tussen het door haar voorgeboekte bedrag (op basis van het Voormelden) en het 
door de Geldtelcentrale getelde bedrag zo spoedig mogelijk tonen in het Rabo Smart Pay Dashboard van de Klant of 
in de Rabo Smart Pay App.
In geval van een verschilboeking mag Rabobank hiervoor kosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten 
staan vermeld in de meest recente brochure ‘Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer’ van Rabobank.

75.2 Als de Klant niet akkoord gaat met het door of namens Rabobank geconstateerde verschil, dient de Klant dit 
direct na ontvangst van deze mededeling schriftelijk aan Rabobank mee te delen.

75.3 De Klant zal schriftelijk aan Rabobank meedelen wie per vestiging/!liaal bevoegd is de Klant te 
vertegenwoordigen voor het melden van verschillen.

76. Vermissing
De Klant deelt het Rabobank schriftelijk of telefonisch mee als de waarde van de afgestorte Contanten niet binnen 8 
werkdagen na de dag waarop deze zijn afgestort op de Rekening zijn bijgeboekt. Het bepaalde in artikel 78 van deze 
Algemene Voorwaarden is daarbij ook van toepassing.

77. Betaalopdracht door Afstorten
77.1 Iedere feitelijke handeling van Afstorten is instemming met de Betaalopdracht. Een dergelijke 
Betaalopdracht kan niet worden herroepen.

77.2 Op het Contract en alle afstortingen die worden verricht zijn de voorwaarden die voor de Rekening gelden 
ook van toepassing, tenzij daarvan in deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.



77.3 Voor de verwerking van een afstorting kan Rabobank een Geldtelcentrale inschakelen. Als Rabobank dat 
doet, is het moment van ontvangst van de afstorting het moment waarop de Geldtelcentrale de gelden volgens 
deze Algemene Voorwaarden en Handleiding ter beschikking heeft gekregen.

77.4 Rabobank mag een afstorting weigeren als de Klant niet voldoet aan het bepaalde in het Contract, deze 
Algemene Voorwaarden of de Handleiding. Ook mag Rabobank een afstorting weigeren om een reden die is 
vermeld in de voorwaarden die op de Rekening van toepassing zijn.

77.5 De administratie van Rabobank en/of administratie van de Geldtelcentrale levert volledig bewijs op 
behoudens tegenbewijs.

78. Controle
De Klant is verplicht de door Rabobank aan hem verstrekte bevestigingen, rekeningafschriften, nota’s of andere 
opgaven (hierna: afstortinformatie) meteen te controleren of het juiste bedrag van een afstorting is bijgeboekt op de 
rekening.
Als Rabobank de Klant op elektronische wijze - bijvoorbeeld via het Rabo Smart Pay Dashboard - afstortinformatie ter 
beschikking stelt, dient de Klant deze informatie ten minste elke werkdag te controleren.
De Klant dient Rabobank zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze 
afstortinformatie of de ter beschikkingstelling daarvan door Rabobank, schriftelijk in kennis te stellen van een 
eventuele onjuistheid of onvolledigheid in deze informatie.
De inhoud van door Rabobank verstrekte en ter beschikking gestelde afstortinformatie geldt als door de Klant te zijn 
goedgekeurd als hij deze niet schriftelijk heeft betwist binnen 13 maanden nadat de afstortinformatie geacht kan 
worden hem te hebben bereikt.

79. Wijzigingen voor het Afstorten
Rabobank mag het Afstorten, de limieten, de Handleiding, aanwijzingen, vermissingsregeling en de door de Klant te 
gebruiken middelen en apparatuur voor het Afstorten wijzigen. Brengt Rabobank een vergoeding in rekening, dan 
mag Rabobank de hoogte van die vergoeding ook wijzigen.
Rabobank zal de Klant op de hoogte brengen van een wijziging, bijvoorbeeld via een bericht in een Online dienst.

80. Informatie en identi!catie
80.1 Als Rabobank daarom vraagt, identi!ceert de Klant zich met een geldig identiteitsbewijs. Rabobank bepaalt 
hoe de Klant zich kan identi!ceren. Rabobank kan dit bijvoorbeeld vragen bij het cliëntenonderzoek dat in dit artikel 
beschreven staat.

80.2 Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en !nancieren van terrorisme moet Rabobank ook 
onderzoek doen naar de Klant en de transacties die de Klant doet. De wet noemt dit een cliëntenonderzoek. Vraagt 
Rabobank de Klant om informatie die Rabobank nodig heeft om te voldoen aan haar verplichting een 
cliëntenonderzoek te doen? Dan moet de Klant die informatie aan Rabobank geven. Dit kan bijvoorbeeld informatie 
zijn over de herkomst van het vermogen van de Klant of de Contanten die hij stort.

80.3 De Klant moet Rabobank ook informatie geven zodat Rabobank aan haar verplichtingen uit hoofde van 
andere wetgeving - zoals bijvoorbeeld sanctiewetgeving en !scale wetgeving - kan voldoen.

80.4 Deze informatieverplichtingen gelden naast andere informatieverplichtingen die de Klant tegenover 
Rabobank heeft.

81. Einde contract
81.1 Bij het einde van het Contract dient de Klant de van Rabobank ontvangen Sealbags en/of 
Stortingsformulieren die door Rabobank zijn verstrekt direct te vernietigen.
Rabobank heeft recht op vergoeding van de schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de in dit lid vermelde 
verplichting.



81.2 Als voor het einde van het Contract afstortingen hebben plaatsgevonden die op het moment van 
beëindiging nog niet (geheel) zijn verwerkt, blijven het Contract, de Algemene Voorwaarden en de Handleiding van 
kracht.

82. Aansprakelijkheid van Rabobank bij Afstorten
In afwijking van artikel 34 van deze Algemene Voorwaarden is Rabobank aansprakelijk voor schade van de Klant die 
ontstaat door verlies van of schade aan (de inhoud van) een Sealbag nádat deze in de Afstortapparatuur is geplaatst, 
tenzij het ontstaan van de schade niet te wijten is aan de schuld van Rabobank of krachtens wet, rechtshandeling of 
in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van Rabobank komt.
De aansprakelijkheid van Rabobank is beperkt tot maximaal vijfentwintig duizend euro (% 25.000,00) per Sealbag.

Rabobank is ook niet aansprakelijk voor schade:
- als bij het Afstorten niet is voldaan aan de Handleiding en Rabobank en/of de Geldtelcentrale de verwerking 
van de afstorting opschort of weigert
- als Rabobank het gebruik door de Klant van de Sealbags en/of Afstortapparatuur heeft opgeschort of 
geweigerd of de bijschrijving van de inhoud van de Sealbag op de Rekening heeft opgeschort of geweigerd
- als Rabobank volgens wettelijke verplichtingen handelt of als er sprake is van overmacht
- als gevolg van het - door welke oorzaak ook - niet kunnen Afstorten bij de Afstortapparatuur of bij de 
Geldtelcentrale
- die het gevolg is van het niet of niet geheel naleven door de Klant van het Contract, Algemene Voorwaarden 
en/of de Handleiding
- die voortvloeit uit of verband houdt met het onbevoegd of onjuist gebruik van Sealbags en/of 
Afstortapparatuur.



HOOFDSTUK 7 Bijzondere bepalingen Betaalproduct Rabo iDEAL QR Generator

Voor Rabo iDEAL QR Generator gelden ook de volgende bepalingen.

83. Rabo iDEAL QR Generator
83.1 Op basis van een daartoe met Rabobank gesloten Contract kan de Klant Rabo iDEAL QR Generator 
gebruiken via het Rabo Smart Pay Dashboard of op een andere door Rabobank te bepalen manier.

83.2 De kenmerken en gebruiksvoorschriften van Rabo iDEAL QR Generator zijn opgenomen in de Handleiding.

83.3 Het Contract is van onbepaalde duur. De Klant en Rabobank zijn ieder bevoegd het Contract door 
opzegging via het Rabo Smart Pay Dashboard op elk gewenst moment te beëindigen.

83.4 De Klant moet een Contract gesloten hebben voor iDEAL. Als het Contract voor iDEAL eindigt, eindigt het 
Contract voor Rabo iDEAL QR Generator ook.

84. Opdracht voor het maken van een iDEAL QR code
84.1 In het Rabo Smart Pay Dashboard of op een andere door Rabobank te bepalen manier kan de Klant aan 
Rabobank opdracht geven voor het maken van een iDEAL QR code. In de Handleiding staat onder meer vermeld 
welke gegevens de Klant daarvoor aan Rabobank moet aanleveren.

84.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aanlevert voor 
het maken van een iDEAL QR code. Bijvoorbeeld de geldigheidsduur van de iDEAL QR code.

84.3 Rabobank stelt de gemaakte iDEAL QR code conform de Handleiding aan de Klant ter beschikking.

84.4 Rabobank kan de uitvoering van de opdracht tot het maken van de iDEAL QR code weigeren als de Klant de 
afspraken zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of Handleiding niet nakomt.

85. Verlopen en intrekken iDEAL QR code
85.1 In de Handleiding is de maximale geldigheidsduur van de iDEAL QR code opgenomen. De Klant kan zelf bij 
het geven van de opdracht een kortere geldigheidsduur instellen.

85.2 De iDEAL QR code is binnen de geldigheidsduur door een onbeperkt aantal Betalers en voor een onbeperkt 
aantal Smart Pay betalingen te gebruiken. Na verloop van de door de Klant ingestelde geldigheidsduur kan de iDEAL 
QR code niet meer worden gebruikt. Na de beëindiging van het Contract voor Rabo iDEAL QR Generator, kan de door 
Rabobank gemaakte iDEAL QR code per direct niet meer worden gebruikt.

85.3 Vanaf een door Rabobank te bepalen nader moment kan de Klant een iDEAL QR code die hij in gebruik heeft 
genomen - conform de Handleiding - intrekken binnen de in artikel 85.1 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde 
geldigheidsduur.



HOOFDSTUK 8 Bijzondere bepalingen Betaalmethoden Worldline: Maestro, MasterCard (inclusief Debit 
MasterCard), V PAY, Visa (inclusief Visa Debit en Visa Electron) en Bancontact van Worldline

Voor de Betaalmethoden Maestro, MasterCard (inclusief Debit MasterCard), V PAY, Visa (inclusief Visa Debit en Visa 
Electron) en Bancontact van Worldline gelden ook de volgende bepalingen.

86. Contracten Betaalmethoden Worldline
Op basis van een daartoe met Worldline gesloten Contract kan de Klant een van de Betaalmethoden Maestro, 
MasterCard (inclusief Debit MasterCard), V PAY, Visa (inclusief Visa Debit en Visa Electron) en Bancontact van 
Worldline gebruiken.

87. Voorwaarden Betaalmethoden Worldline
Op de Contracten met Worldline inzake de Betaalmethoden Maestro, MasterCard (inclusief Debit MasterCard), V PAY, 
Visa (inclusief Visa Debit en Visa Electron) en Bancontact zijn de volgende voorwaarden van Worldline van 
toepassing:
a Worldline Algemene Voorwaarden Nederland
b Worldline Gemeenschappelijke Algemene Voorwaarden Internationale Kaarten
c Worldline Dienst Algemene Voorwaarden Internationale Kaarten (card not present).



HOOFDSTUK 9 Bijzondere bepalingen Betaalmethode AfterPay

Voor Betaalmethode AfterPay gelden ook de volgende bepalingen.

88. Contracten Betaalmethode AfterPay
Op basis van een daartoe gesloten Contract kan de Klant de Betaalmethode AfterPay gebruiken.
Voor deze Betaalmethode moet de Klant een Contract met AfterPay sluiten.

89. Voorwaarden Betaalmethode AfterPay
Op het Contract met Afterpay inzake de Betaalmethode AfterPay zijn de volgende voorwaarden van AfterPay van 
toepassing:
Algemene voorwaarden Afterpay



HOOFDSTUK 10 Bijzondere bepalingen Kassaservice PayPal van PayPal

Voor de Kassaservice PayPal van PayPal gelden ook de volgende bepalingen.

90. Koppeling van een Paypal-account van de Klant
90.1 In aanvulling op de gebruikelijke Rabo Smart Pay-functies van een Kassaservice, kan de Klant zijn PayPal-
account koppelen aan de Rabo Smart Pay.
Als een PayPal-account is gekoppeld aan de Rabo Smart Pay, kan de Klant de door PayPal aan de Rabo Smart Pay 
toegestuurde meldingen van goedkeuring en afkeuring van PayPal-betalingen zien in het Rabo Smart Pay 
Dashboard. Rabobank is niet verantwoordelijk voor het door PayPal toesturen van deze meldingen en ook niet voor 
de juistheid en tijdigheid daarvan.
Rabo Smart Pay ondersteunt geen andere functies met betrekking tot een PayPal-account.

90.2 In de Handleiding is beschreven hoe de koppeling van een PayPal-account aan de Rabo Smart Pay gebruikt 
en aangebracht moet worden.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden Rabo Smart Pay 2022 is  gedeponeerd ter gri#e van de rechtbank 
Amsterdam.



Bijlage(n): Voorwaarden en akten Betaalmethoden Derden

Bijlage A: Algemene Voorwaarden Worldline
1. Worldline Algemene Algemene Voorwaarden Nederland
2. Worldline Gemeenschappelijke Algemene Voorwaarden Internationale Kaarten
3. Worldline Dienst Algemene Voorwaarden Internationale Kaarten (card not present)

Bijlage B: Algemene Voorwaarden Betaalmethode AfterPay
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Voorwaarden Algemeen 

1. ALGEMEEN 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn 

van toepassing op alle diensten en 
producten die Worldline aanbiedt 
aan u (hierna te noemen ‘Accep-
tant’). Afhankelijk van de diensten en 
producten die worden afgenomen, 
zullen er aanvullende voorwaarden 
(bijv. Voorwaarden Betaalautomaten 
of Voorwaarden Kaartacceptatie) 
van toepassing zijn. In geval van een 
tegenstrijdigheid in de Voorwaarden 
Algemeen en de aanvullende voor-
waarden, gaat de voorwaarde van de 
aanvullende voorwaarden boven de 
tegenstrijdige voorwaarde in de 
Voorwaarden Algemeen. Anderslui-
dende schriftelijke afspraken in de 
overeenkomst gaan altijd boven de 
voorwaarden in de Voorwaarden Al-
gemeen of de aanvullende voorwaar-
den. 

1.2 Eventuele inkoop- of andere voor-
waarden van Acceptant zijn niet van 
toepassing. De bepalingen van het 
Weens Koopverdrag zijn ook niet van 
toepassing.  

1.3 Afwijkingen van de algemene en 
aanvullende voorwaarden zijn alleen 
geldig indien deze schriftelijk zijn 
overeengekomen tussen de rechts-
geldige vertegenwoordiger(s) van 
Worldline en Acceptant.  

1.4 Acceptant handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf.  

1.5 Acceptant gaat ermee akkoord dat 
Worldline documenten en informatie 
ook  via elektronische weg (bijv. via 
e-mail of via de website) aan de Ac-
ceptant kan verstrekken. Deze docu-
menten en informatie zijn juridisch 
bindend en hebben dezelfde bewijs-
waarde als papieren versies.  

1.6  Acceptant en Worldline zullen hierna 
gezamenlijk ‘Partijen’ worden ge-
noemd en individueel ‘Partij’.  

1.7 Een woord in het enkelvoud of meer-
voud wordt ook geacht het andere te 

betekenen, tenzij uitdrukkelijk anders 
uit de context blijkt. 

 
2. VERTROUWELIJKHEID  

GEGEVENS  
2.1 Worldline verwerkt de persoonsge-

gevens volgens de ‘Privacyverklaring 
Worldline’. U kunt deze privacyver-
klaring van Worldline vinden op de 
website www.pinnen.nl. 

2.2 Partijen zullen de overeengekomen 
tarifering tussen Partijen, de bedrijfs-
gegevens en documenten van de an-
dere Partij geheim houden. De ver-
plichting tot geheimhouding is niet 
van toepassing op vertrouwelijke in-
formatie waarvan de ontvangende 
Partij kan aantonen dat:  
• de informatie reeds publiekelijk be-

kend was op het moment van ont-
vangst of zonder toedoen van de 
ontvangende Partij openbaar is ge-
worden;  

• de informatie reeds in het bezit van 
de ontvangende Partij was en deze 
informatie niet ontvangen is onder 
de verplichting tot geheimhouding;  

• de informatie op legale wijze van 
een andere Partij is ontvangen; of 

• de informatie verstrekt dient te wor-
den op basis van een wettelijke be-
paling of verstrekt dient te worden 
aan andere partijen in de keten om 
te zorgen dat een betaalkaart ge-
accepteerd kan worden;  

• de informatie, onafhankelijk van de 
informatie ontvangen van de an-
dere Partij, zelf is ontwikkeld of ge-
produceerd.  

 
3. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
3.1 De eigendom van alle intellectuele 

rechten met betrekking tot de pro-
ducten, diensten, software en docu-
mentatie blijven het eigendom van 
Worldline of van haar leveranciers. 
Acceptant zal de producten, dien-
sten, software en documentatie, of 
afgeleide producten daarvan, niet 

aanpassen, kopiëren,  decompileren, 
reverse engineeren of openbaar ma-
ken, overdragen of beschikbaar stel-
len aan derden zonder expliciete toe-
stemming van Worldline.  

3.2 Worldline verleent aan de Acceptant 
een beperkt, niet exclusief, niet over-
draagbaar gebruiksrecht (een licen-
tie) op de software en de documen-
tatie, indien en voor zover dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de overeenkomst.  

3.3  Worldline vrijwaart Acceptant voor 
elke door Worldline of een bevoegde 
rechtbank als gegrond bevonden 
aanspraak van een derde, die be-
weert dat het gebruik van een pro-
duct of dienst een inbreuk zou uitma-
ken op de intellectuele 
eigendomsrechten van derden, in-
dien: 
 Acceptant Worldline onmiddel-

lijk informeert dat zij kennis 
neemt over een dergelijke aan-
spraak en dat zij niet reageert 
op de aanspraak zonder voor-
afgaande schriftelijke toestem-
ming van Worldline; 

 de beweerde inbreuk niet wordt 
veroorzaakt door het feit dat de 
Acceptant het product en/of de 
dienst anders gebruikt dan 
waar zij van Worldline toestem-
ming voor heeft; 

 de beweerde inbreuk niet wordt 
veroorzaakt door het gebruik 
van een ander product of 
dienst die niet door Worldline is 
geleverd; en 

 de Acceptant op verzoek van 
Worldline het gebruik van het 
product of de dienst onmiddel-
lijk zal beëindigen, zodat het 
gebruik daarvan niet langer 
een inbreuk vormt op de (mo-
gelijke) intellectuele eigen-
domsrechten van derden.  

In dit geval zal Worldline, naar eigen 
keuze en op haar kosten zorgen dat: 
 Acceptant het gebruik van het 

product of dienst kan voortzet-
ten; of 
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 het product of de dienst ver-
vangen of aanpassen; 

Indien bovenstaande opties econo-
misch niet haalbaar zijn, zal Accep-
tant op verzoek van Worldline het ge-
bruik van het product of de dienst 
stopzetten en het product terug leve-
ren aan Worldline, waarbij Worldline 
de aankoopprijs van het product on-
der aftrek van een redelijk bedrag 
voor afschrijvingen dan wel gebruik 
aan Acceptant zal vergoeden.  

 
4. OVERMACHT 
4.1 Een Partij is niet gehouden tot het na-

komen van enige verplichting indien 
zij daartoe verhinderd is als gevolg 
van overmacht. Onder overmacht 
aan de zijde van Worldline wordt 
mede verstaan: internationale con-
flicten, epidemieën, quarantaines, 
natuurrampen, maatregelen van een 
overheids- of toezichthoudende in-
stantie, licentiegevers, acquirers of 
eigenaren van betaalmethodes, sto-
ringen in de systemen van de betaal-
kaartmaatschappijen of van World-
line, arbeidsongeregeldheden bij 
ingeschakelde derden of onder het 
eigen personeel en storingen in elek-
triciteitsvoorzieningen of communi-
catieverbindingen. 

4.2 Indien de overmacht meer dan 30 da-
gen duurt, kunnen beide Partijen de 
overeenkomst, zonder schadeplich-
tig te zijn, met onmiddellijke ingang 
beëindigen.  

 
5. KLACHTEN 
5.1 De installatie of implementatie van 

een product of dienst is geaccep-
teerd, indien de Acceptant niet bin-
nen een termijn van vijf (5) werkda-
gen na de installatie of implementatie 
een schriftelijk en gemotiveerd schrij-
ven aan Worldline heeft gestuurd 
met vermelding van de reden 
waarom zij het product of de dienst 
niet kan accepteren.  

5.2 Indien Acceptant tijdens de looptijd 
van de overeenkomst een gebrek 
ontdekt aan een door Worldline gele-
verd product of dienst dat (mogelijk) 
te wijten is aan Worldline, dient hij 
Worldline hiervan schriftelijk over dit 
gebrek te informeren binnen tien (10) 
dagen na vaststelling of vermoeden 
van het gebrek, waarbij het aan Ac-
ceptant is om eventueel aan te tonen 
dat hij niet eerder van het gebrek op 
de hoogte kon zijn.  

5.3 Klachten over facturen (bijv. ver-
keerd gefactureerde bedragen) die-
nen binnen vijftien (15) dagen na fac-
tuurdatum schriftelijk en gemotiveerd 
aan Worldline te worden meege-
deeld.  

 
6. ALGEMENE BEËINDIGINGS-

VOORWAARDEN EN OPSCHOR-
TINGSMOGELIJKHEDEN 

6.1  Elke Partij is bevoegd om de over-
eenkomst te allen tijde met onmiddel-
lijke ingang schriftelijk te beëindigen 
of de uitvoering van de werkzaamhe-
den op te schorten, zonder rechter-
lijke tussenkomst en zonder tot beta-
ling van enige schadevergoeding 
gehouden te zijn, indien: 
 de andere Partij, ook na ont-

vangst van een deugdelijke in-
gebrekestelling, toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming 
van haar verplichtingen voort-
vloeiend uit de overeenkomst; 

 de andere Partij surséance van 
betaling of faillissement aan-
vraagt, dan wel aan haar sur-
séance van betaling of faillisse-
ment is verleend; of 

 voortzetting van de overeenkomst 
voor de andere partij strijdigheid 
zal opleveren met een wettelijk 
voorschrift. 

6.2 Worldline is bevoegd om de overeenkomst 
te allen tijde met onmiddellijke ingang 
schriftelijk te beëindigen of de uitvoering 
van de werkzaamheden op te schorten, 
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
tot betaling van enige schadevergoeding 
gehouden te zijn indien: 

 Worldline dit noodzakelijk acht 
omwille van de veiligheid en in-
tegriteit van Worldline, de pro-
ducten, diensten, het elektroni-
sche netwerk van Worldline of 
het elektronische betaalverkeer 
in het algemeen; 

 er ten aanzien van de Accep-
tant feiten of aanwijzingen zijn 
over onwettig of bedrieglijk ge-
bruik van de producten of dien-
sten of fraude in het algemeen; 
of 

 er een wijziging bij Acceptant 
plaatsvindt, waaronder maar 
niet uitsluitend een wijziging in 
het eigendom of de zeggen-
schap van Acceptant, die er-
voor zorgt dat Worldline niet 
langer gehouden kan worden 
om de overeenkomst in stand 
te laten.  

6.3 Worldline is te allen tijde bevoegd om de 
overeenkomst gedeeltelijk of in zijn ge-
heel te allen tijde schriftelijk op te zeg-
gen met inachtneming van een opzeg-
termijn van één maand. 

6.4 Bepalingen die uitdrukkelijk of naar 
hun aard ook na afloop of beëindi-
ging van de overeenkomst van 
kracht dienen te blijven, blijven na af-
loop of beëindiging van kracht, waar-
onder mede begrepen dit artikel 6.4 
en de artikelen 2, 3, 5, 8, 9, 10.4, 
10.5, 10.9, 10.10, 10.13 en 11. 

6.5 Indien Partijen overeenkomen dat na 
beëindiging van de overeenkomst, 
de overeenkomst tussen Partijen 
toch voortgezet zal worden, dan zul-
len de kosten om de diensten of de 
producten weer ter beschikking te 
stellen voor rekening van Acceptant 
zijn.  

 
7. WIJZIGING VOORWAARDEN 
7.1 Worldline kan alle overeengekomen 

bedragen op 1 januari van elk jaar, 
zonder voorafgaande kennisgeving, 
indexeren volgens de “Agoria Loon-
kosten Index (nationaal gemiddelde 
van België) van oktober: nieuw be-
drag = vorig bedrag x (0,2 + 0,8 x 
nieuwe index/vorige index).  

7.2 Worldline heeft het recht om de voor-
waarden van de overeenkomst te al-
len tijde te wijzigen of aan te vullen, 
waaronder maar niet uitsluitend de 
overeengekomen tarieven. De wijzi-
gingen of aanvullingen zullen één (1) 
maand na kennisgeving bindend zijn. 
Indien Acceptant de wijziging of aan-
vulling van de voorwaarden niet 
wenst te accepteren, zal hij Worldline 
hiervan voor het einde van deze 
maand schriftelijk in kennis stellen. In 
dit geval zal de overeenkomst wor-
den beëindigd tegen de datum van 
inwerkingtreding van de wijzigingen 
of aanvullingen. 

7.3 Worldline heeft het recht om de pro-
ducten en diensten, alsook de docu-
mentatie, voorschriften en procedu-
res te wijzigen indien Worldline dit 
nuttig of noodzakelijk acht, bijvoor-
beeld voor de continuïteit, de ontwik-
keling en de beveiliging van haar pro-
ducten, diensten of het 
betaalsysteem, zonder Acceptant 
schadeloos te hoeven stellen. Ac-
ceptant verbindt zich ertoe deze wij-
zigingen te aanvaarden en de in-
structies van Worldline inzake de 
implementatie van de wijzigingen op 
te volgen.  

 
8.  BTW, RENTE, (BUITEN)GERECH-

TELIJKE (INCASSO)KOSTEN EN 
VERREKENING 
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8.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en van 
overheid ingestelde heffingen. De 
btw en heffingen worden in rekening 
gebracht bij Acceptant.  

8.2 Bij gebreke van betaling binnen de 
factuurtermijn is Acceptant van 
rechtswege in verzuim en mag 
Worldline de wettelijke (han-
dels)rente, alsmede de buitenge-
rechtelijke incassokosten van 15% 
van de verschuldigde hoofdsom, met 
een minimum van € 100,-, ter incas-
sering van de openstaande vorderin-
gen in rekening brengen.  

8.3 Worldline is niet verplicht om rente te 
betalen over openstaande vorderin-
gen of (tijdelijk) niet uitbetaalde be-
dragen.  

8.4 Worldline heeft het recht om alle be-
dragen die Acceptant verschuldigd is 
en waarvan de factuurtermijn verval-
len is te verrekenen met eventuele 
bedragen die Worldline aan Accep-
tant dient te betalen. Acceptant kan 
alleen overgaan tot verrekening, in-
dien Worldline hiervoor schriftelijke 
goedkeuring heeft verleend. 

 
9.  AANSPRAKELIJKHEID 
9.1 Worldline is uitsluitend aansprakelijk 

voor schade die het gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming van 
Worldline. De aansprakelijkheid van 
Worldline ontstaat alleen als Accep-
tant Worldline binnen de klachtter-
mijn van artikel 5 van deze voorwaar-
den schriftelijk en deugdelijk in 
gebreke stelt.  

9.2 Worldline is niet aansprakelijk voor 
indirecte schade die voortvloeit uit of 
verband houdt met de uitvoering van 
de overeenkomst, tenzij er sprake is 
van opzet of bewuste roekeloosheid 
van Worldline. Onder indirecte 
schade wordt onder andere bedrijfs-
schade, verlies van goodwill, verlies 
van gegevens, gederfde winst, ge-
miste omzet, gemiste besparingen 
en schade door bedrijfsstagnatie ver-
staan.  

9.3  De totale aansprakelijkheid van 
Worldline is in alle gevallen gemaxi-
maliseerd tot vergoeding van schade 
tot een bedrag van 30% van het rele-
vante deel van het totale bedrag dat 
werkelijk door Acceptant aan World-
line betaald werd in het jaar vooraf-
gaand aan de datum waarin de 
schade is ontstaan. Het ‘relevante 
deel’ is het deel van het bedrag dat 
verband houdt met de dienst of het 
product dat in verband staat met (of 

aanleiding heeft gegeven tot) de 
schade. Indien dit deel niet expliciet 
kan worden afgeleid, zal het te goe-
der trouw worden vastgesteld in 
functie van het aandeel van de be-
trokken dienst of product in het to-
taalbedrag. Bedragen die door 
Worldline aan derden moeten wor-
den doorgestort (zoals de inter-
change fees en de scheme fees bij 
Transacties in geval van een acqui-
ringovereenkomst) zullen nooit on-
derdeel zijn van het ‘relevante deel’. 
Een reeks van samenhangende ge-
beurtenissen wordt als één gebeurte-
nis beschouwd. 

9.4 Acceptant vrijwaart Worldline van en 
stelt haar schadeloos voor alle door 
Worldline geleden schade in verband 
met aanspraken van derden, waar-
onder maar niet uitsluitend die van de 
klanten van Acceptant, die verband 
houden met de uitvoering van de 
overeenkomst en het gebruik van de 
producten en diensten van Worldline, 
behoudens voor zover bij onherroe-
pelijk vonnis is vastgesteld dat de 
schade het gevolg is van opzet of be-
wuste roekeloosheid van Worldline.   

 
10. OVERIGE BEPALINGEN 
10.1 Werkende telecommunicatieverbin-

dingen en elektriciteitsvoorzieningen 
zijn de verantwoordelijkheid van Ac-
ceptant, en zijn geen onderdeel van 
de diensten die Worldline levert, ten-
zij anders overeengekomen in de 
GPRS overeenkomst.  

10.2 Partijen zullen zich houden aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving en 
zullen geen producten of diensten 
aanbieden die onzedig zijn. Indien er 
een licentie of officiële toestemming 
benodigd is voor het aanbieden van 
de producten of diensten in het land 
van verkoop zal de betreffende Partij 
zorgdragen dat deze licentie of toe-
stemming aanwezig is.  

10.3 Worldline zal zich in redelijkheid in-
spannen om de diensten en pro-
ducten volgens de overeenkomst te 
leveren. 

10.4 Acceptant is gehouden om kosteloos 
medewerking te verlenen aan de uit-
voering van de diensten en werk-
zaamheden door Worldline. Deze 
medewerking houdt onder meer in 
dat Acceptant tijdig de benodigde in-
formatie en gegevens ter beschik-
king stelt en, indien van toepassing, 
toegang verleent tot de locatie van 
Acceptant.  

10.5 Acceptant verbindt zich ertoe om de 
naam en logo’s van Worldline uitslui-
tend te gebruiken na schriftelijke toe-
stemming van Worldline en op een 
manier die het imago en de reputatie 
van Worldline niet kunnen schaden. 
   

10.6 Worldline is gerechtigd om van Ac-
ceptant te verlangen dat deze (aan-
vullende) zekerheid stelt in een door 
Worldline te bepalen vorm. Indien 
Acceptant nalaat de verlangde ze-
kerheid te stellen, is Worldline ge-
rechtigd, onverminderd haar overige 
rechten, de uitvoering van de over-
eenkomst onmiddellijk op te schorten 
en is al dat Acceptant uit welke 
hoofde ook verschuldigd is direct op-
eisbaar.  

10.7  Worldline is te allen tijde bevoegd om 
aanvullende voorwaarden en instruc-
ties op te leggen evenals bepaalde 
toestemmingen weer in te trekken. 

10.8 Acceptant zal de overeenkomst niet, 
in zijn geheel of gedeeltelijk, overdra-
gen aan een derde, zonder de voor-
gaande expliciete schriftelijke toe-
stemming van Worldline. Worldline 
heeft het recht om de overeenkomst 
over te dragen aan een andere enti-
teit binnen de Worldline groep. 

10.9 Acceptant is volledig verantwoorde-
lijk voor de handelingen van zijn 
werknemers en de door hem inge-
schakelde derden. Ook is Acceptant 
verantwoordelijk voor andere perso-
nen die bij of via hem misbruik of 
fraude konden plegen.  

10.10 In geval van (een vermoeden van) 
fraude heeft Worldline het recht om 
direct, dan wel via derden, aangifte te 
doen.  

10.11 Worldline heeft het recht om bij de 
uitvoering van de overeenkomst der-
den in te schakelen. 

10.12 Indien uw Bedrijf enige connecties 
heeft of aangaat met derden (natuur-
lijk personen of rechtspersonen) die 
op (inter)nationale sanctielijsten, zo-
als OFAC, staan, meldt u dit zo spoe-
dig mogelijk schriftelijk bij Worldline. 

10.13 Indien een bepaling nietig wordt ge-
acht of wordt vernietigd, dan zullen 
de overige bepaling hun werking be-
houden. De nietige of vernietigde be-
paling zal worden vervangen door 
een geldende bepaling die zo veel 
mogelijk past bij het doel en de strek-
king van de nietige of vernietigde be-
taling. 
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11. TOEPASSELIJK RECHT EN DE 
BEVOEGDE RECHTER 

11.1 Op de overeenkomst is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.  

11.2  Alle geschillen met betrekking tot de 
totstandkoming, uitleg en uitvoering 
van de overeenkomst zullen exclu-
sief worden voorgelegd aan de rech-
ter in het arrondissement Utrecht. 
Worldline is ook bevoegd om Accep-
tant te dagvaarden voor de be-
voegde rechter in het arrondisse-
ment waar Acceptant is gevestigd.  
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Voorwaarden Kaartacceptatie 

1. ALGEMEEN 
1.1 Naast deze Voorwaarden Kaartac-

ceptatie zijn de Voorwaarden Alge-
meen van toepassing. In geval van 
een tegenstrijdigheid in de Voor-
waarden Algemeen en deze voor-
waarden, gaat de voorwaarde van 
deze Voorwaarden Kaartacceptatie 
boven de tegenstrijdige voorwaarde 
in de Voorwaarden Algemeen. In-
dien een aanvullende voorwaarde in 
deze Voorwaarden Kaartacceptatie 
anders luidt dan de voorwaarden in 
het algemene deel van deze Voor-
waarden Kaartacceptatie gaat de 
aanvullende voorwaarde boven de 
tegenstrijdige voorwaarden in het al-
gemene deel. Andersluidende af-
spraken in de overeenkomst gaan 
altijd boven de voorwaarden in de 
Voorwaarden Algemeen of Voor-
waarden Kaartacceptatie. 

1.2 De artikelen 1 tot en met 18 van de 
Voorwaarden Kaartacceptatie zijn 
van toepassing op alle Acceptanten 
die betalingen via één of meerdere 
Betaalmethoden via Worldline ac-
cepteren;  
Artikel 19 betreft aanvullende voor-
waarden voor een POS (Point of 
Sale) Transactie; 
Artikel 20 betreft aanvullende voor-
waarden voor een e-commerce 
Transactie; 
Artikel 21betreft aanvullende voor-
waarden voor het gebruik van de Dy-
namic Currency Conversion (DCC) 
dienst;  
Artikel 22 betreft aanvullende voor-
waarden voor een iDEAL Transactie; 
Artikel 23 betreft aanvullende voor-
waarden debettransactie (Maestro 
en V PAY); 
Artikel 24 betreft aanvullende voor-
waarden Bancontact Refund; 
Artikel 25 betreft aanvullende voor-
waarden Alipay; 
Artikel 26 betreft aanvullende voor-
waarden WeChat Pay; 
Artikel 27 betreft de definities 

1.3 De betaalautomaten, het online be-
taalplatform (internetkassa) van de 

payment service providers (PSP), 
en de opslag, verwerking en het 
doorsturen van de gegevens van 
betalingen tot het moment dat de 
systemen van Worldline deze juist 
heeft ontvangen zijn geen onderdeel 
van de overeenkomst. Indien deze 
diensten of producten wel door 
Worldline uitgevoerd worden dient 
dit expliciet tussen Partijen te zijn 
overeengekomen, waarbij de voor-
waarden van die dienst of producten 
ook van toepassing zullen zijn.  

1.4 Worldline als Acquirer vraagt Autori-
saties en Transacties aan voor de 
Betaalmethodes zoals overeengeko-
men in de overeenkomst en ver-
werkt deze Autorisaties en Transac-
ties tussen de 
Betaalkaartmaatschappijen of de ei-
genaar van een Betaalmethode en 
Acceptant. Worldline is een tussen-
schakel in de keten van Betaalme-
thodes, en is mede afhankelijk voor 
een correcte uitvoering van de over-
eenkomst van de andere partijen in 
de keten. Als andere partijen bij-
voorbeeld niet de juiste gegevens bij 
een Autorisatie of Transactie aanle-
veren, dan kan het zijn dat Worldline 
de Autorisatie of Transactie niet kan 
verwerken of verkeerd doorstuurt 
naar de Betaalkaartmaatschappijen. 
Acceptant is verantwoordelijk voor 
een correcte doorsturing van de be-
nodigde gegevens naar Worldline 
door derde partijen die door Accep-
tant zijn ingeschakeld. Worldline is 
nimmer aansprakelijk voor handelin-
gen van andere partijen of het niet 
juist werken van één of meerdere 
systemen of platformen elders in de 
keten. Er is ook geen recht op het 
onbeperkt beschikbaar zijn en het 
zonder onderbrekingen functioneren 
van de Betaalmethoden. Worldline 
geeft hier ook geen enkele garantie 
over. 

1.5 Worldline heeft een vergunning als 
betaalinstelling van de Nationale 
Bank van België en een licentie van 
de Betaalkaartmaatschappijen of 
andere Acquirers om te zorgen dat u 
als Acceptant betalingen kan accep-
teren. De 

Betaalkaartmaatschappijen bepalen 
de voorwaarden, rechten en ver-
plichtingen voor het gebruik van de 
Betaalmethodes. Acceptant accep-
teert de regels van de Betaalkaart-
maatschappijen en beseft dat 
Worldline geen invloed heeft op 
deze regels, maar wel de verplich-
ting heeft om deze van toepassing 
te verklaren op de overeenkomst 
met Acceptant.  

1.6 Partijen zijn, tenzij anders bepaald, 
geheel of gedeeltelijk afgeweken 
van de artikelen 7:516, 7:517, 7:518, 
7:520, 7:534, 7:544 en 7:545 Bur-
gerlijk Wetboek.  

1.7 Mocht u een klacht hebben, dan hebt 
u de mogelijkheid om deze klacht 
kosteloos bij Worldline in te dienen. 
Acceptant kan ook eventuele klach-
ten en buitengerechtelijke beroeps-
procedures over Worldline indienen 
bij de FOD Economie, K.M.O., Mid-
denstand en Energie – Algemene Di-
rectie Controle en Bemiddeling – 
Front Office - NGIII, Koning Albert II-
laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel.  
 

2. TOETSING EN INFORMATIEVER-
STREKKING  

2.1 Worldline is wettelijk verplicht om 
Acceptant te toetsen voordat u via 
Worldline Betaalmethoden kan ac-
cepteren. De toetsing bestaat onder 
andere uit een onderzoek naar de ri-
sico’s op witwassen en terrorisme-
financiering en naar de (financiële) 
positie van Acceptant. Worldline zal 
zowel Acceptant, als de aanvraag 
per URL, per vestiging en per aan-
gevraagde acceptatievorm (e-com, 
point of sale etc.) en Betaalmethode 
toetsen. De uitslag van de toets 
wordt aan u bevestigd. Indien de uit-
slag van de toetsing gunstig is, zal 
de overeenkomst in werking treden. 
De overeenkomst is alleen van toe-
passing op de URL’s, de vestigin-
gen, acceptatievormen en Betaal-
methoden die door Worldline 
expliciet zijn goedgekeurd. Accep-
tant zal alle benodigde documenten 
en informatie aan Worldline ver-
strekken die Worldline nodig acht, 

V1-2021 
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waaronder een kopie van het identi-
teitsbewijs van bepaalde personen. 

2.2 Het financiële risico dat Worldline 
kan lopen is mede afhankelijk van 
de financiële positie van Acceptant 
en de producten of diensten die Ac-
ceptant aanbiedt. Op verzoek van 
Worldline zal Acceptant, Worldline 
financiële zekerheid bieden om 
eventuele risico’s te beperken.  

2.3 Indien de volgende gegevens van 
Acceptant wijzigen, zal Acceptant dit 
zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval tien (10) werkdagen voor in-
werkingtreding, schriftelijk aan 
Worldline doorgeven: 

 De statutaire naam of één 
van de gebruikte handels-
namen van Acceptant; 

 De (pseudo-)UBO (ulti-
mate beneficial owner) 
wijzigt of er is een andere 
wijziging van de (indi-
recte) zeggenschap van 
een (gedeelte van) Accep-
tant, via bijvoorbeeld ver-
vreemding, verpachting, 
splitsing, fusie; 

 De activiteiten die Accep-
tant verricht, waaronder 
een wijziging van de te le-
veren goederen of dien-
sten of een stopzetting 
van één of meerdere acti-
viteiten; 

 Het vestigingsadres, het 
correspondentieadres, het 
factuuradres of het alge-
mene e-mailadres van Ac-
ceptant; 

 Het inschrijvingsnummer 
van Acceptant bij de ka-
mer van koophandel 
(KvK); 

 De domeinnaam/URL die 
Acceptant gebruikt in ge-
val van overeengekomen 
e-commerce Betaalme-
thoden;  

 De wijziging van het bank-
rekeningnummer of de te-
naamstelling van het 
bankrekeningnummer 
waarop Worldline dient uit 
te betalen. 

 
3. DUUR OVEREENKOMST 
3.1 De overeenkomst wordt met World-

line aangegaan onder de opschor-
tende voorwaarde dat de overeen-
komst door Worldline wordt 
geaccepteerd. Worldline zal, zoals 
neergelegd in artikel 2.1. van deze 
voorwaarden, de acceptatie van de 
overeenkomst schriftelijk bevestigen.  

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan 
voor de duur van één jaar, en wordt 
telkens stilzwijgend verlengd voor 

één jaar, tenzij één van beide Par-
tijen de overeenkomst opzegt met in-
achtneming van een opzegtermijn 
van drie (3) maanden.  

 
4. BETAALMETHODEN – ALGE-

MENE VEREISTEN 
4.1 Acceptant is verplicht om zowel de 

wet- als regelgeving in het land waar 
Acceptant is gevestigd als de wet- en 
regelgeving in het land van verkoop 
na te leven en biedt alleen producten 
en goederen aan die de naam en 
faam van Worldline en de Betaal-
kaartmaatschappijen niet kunnen 
schaden. 

4.2 De regels van de Betaalkaartmaat-
schappijen zijn van toepassing op de 
Betaalmethoden. Deze regelgeving 
kan wijzigen. Op die wijzigingen 
heeft Worldline geen invloed. World-
line zal Acceptant daar waar nodig in-
formeren over relevante wijzigingen. 
Acceptant stemt er uitdrukkelijk mee 
in dat hij altijd volgens de huidige re-
gelgeving van de Betaalkaartmaat-
schappijen zal handelen.  

4.3 Acceptant zal uitsluitend betalingen 
via Betaalmethodes accepteren: 
 Voor producten of diensten die 

door Acceptant zelf zijn of wor-
den geleverd en enkel voor de 
activiteiten zoals overeengeko-
men met Worldline en die niet 
in strijd zijn met wet- en regel-
geving; 

 Voor producten of diensten die 
geen inbreuk maken op rech-
ten van derden; 

 Indien er geen vermoedens 
van fraude of ander strafbaar 
handelen zijn; 

 Indien er geen vermoedens 
zijn dat de persoon die wenst 
te betalen iemand anders is 
dan de Kaarthouder; 

 Indien die niet in strijd zijn met 
wet- en regelgeving, de regels 
van de betreffende Betaal-
kaartmaatschappij en de in-
structies van Worldline. 

4.4 Het is verboden om betalingen te ac-
cepteren ten behoeve van iemand 
anders. 

4.5 Het is Acceptant verboden om een 
betaling van een eigen bankrekening 
te verrichten via een Betaalmethode 
die Acceptant via Worldline accep-
teert.  

4.6 Voor de Kaarthouder moet de naam 
en locatie van Acceptant te allen tijde 
duidelijk zijn. 

4.7 Het is verboden om een betaling te 
accepteren voor het verstrekken van 
een lening.  

4.8  Indien Acceptant een Betaalmethode 
accepteert zal hij de Kaarthouder niet 
verbieden om via deze Betaalme-
thode te betalen en ook niet eisen dat 
er een minimum of maximum Trans-
actiebedrag zal zijn. 

4.9 Mocht achteraf blijken dat er een 
Transactie is verricht die niet was 
toegestaan, dan dient u dit zo spoe-
dig mogelijk bij Worldline te melden.  

4.10 Worldline verstrekt aan Acceptant 
één of meerdere aansluitnummers. 
Acceptant is verplicht om te checken 
of het aansluitnummer in het online 
betaalplatform (internetkassa) en/of 
de betaalautomaten overeenkomt 
met het aansluitnummer toegekend 
door Worldline. Indien dit niet het ge-
val is mogen er geen Transacties 
aanvaard worden voordat dit bij 
Worldline is gemeld en de juiste aan-
sluitnummers zijn ingevoerd. Anders 
bestaat het risico dat de Transactie-
bedragen aan een derde worden uit-
betaald. Dit risico komt voor rekening 
van Acceptant. 

 
5.  CODE 10-LIJN 
5.1 In geval van (een vermoeden tot) een 

poging van oplichting, waaronder 
fraude, dient Acceptant contact op te 
nemen met de CODE 10-lijn. Het te-
lefoonnummer van de CODE 10-lijn 
van Worldline is 003- 2-205 85 65. 
Een verzoek tot het verrichten van 
een Autorisatie of een Transactie 
dient Acceptant in al deze gevallen te 
weigeren.  

 
6. AUTORISATIES 
6.1 Alle verzoeken voor Autorisaties zijn 

voorzien van de juiste kenmerken en 
mogen uitsluitend aangeleverd wor-
den op de door Worldline aangege-
ven wijze.       

6.2 Een verzoek voor een Autorisatie 
wordt slechts ingediend, indien de 
Kaarthouder hier expliciet om heeft 
verzocht. Indien de kaartuitgevende 
instantie (issuer) akkoord gaat, ver-
strekt zij een autorisatiecode als be-
wijs van haar instemming.  

6.3 Een afgewezen verzoek voor Autori-
satie wordt pas opnieuw ingediend 
als de Kaarthouder u daartoe heeft 
verzocht nadat u hem over de afkeu-
ring van de Autorisatie in kennis heeft 
gesteld.  
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6.4 Het is verboden om een bedrag dat 
de Kaarthouder u dient te betalen, op 
te splitsen in kleinere bedragen om 
daarmee Autorisaties af te dwingen. 

6.5 Bij een Autorisatie wordt er uitslui-
tend nagegaan of, op het moment 
van aanbieden, het betaalmiddel niet 
bij de kaartuitgevende instantie (is-
suer) is geregistreerd als verloren, 
gestolen, vervallen en of er vol-
doende saldo is voor de voorgeno-
men Transactie. Een verkregen Au-
torisatie is geen vrijwaring voor 
Chargebacks en vormt evenmin be-
wijs dat de Kaarthouder de Transac-
tie heeft verricht.  

 
7. TRANSACTIES 
7.1 Een Transactie mag pas worden ge-

daan voor een bepaald bedrag, na-
dat de Kaarthouder hiertoe zijn expli-
ciete toestemming heeft gegeven, 
via zijn pincode, een 3DS-bericht of 
anderszins. Bij wederkerende (recur-
ring) Transacties moet voldaan wor-
den aan diverse eisen, waaronder de 
verplichting dat de Kaarthouder 
vooraf de serie van incasso’s heeft 
goedgekeurd. Het verzoek tot toe-
stemming dient op transparante 
wijze verkregen te zijn. Worldline 
kan, al dan niet namens de Betaal-
kaartmaatschappij, bewijs vragen 
van de instemming van de Kaarthou-
der met de Transactie.  

7.2 Acceptant biedt alleen Transacties 
aan die vooraf zijn gegaan door een 
goedgekeurde Autorisatie waarbij 
het bedrag overeenkomt met de 
Transactie. Indien het bedrag van de 
Autorisatie lager is dan het bedrag 
van de uiteindelijke Transactie, dient 
er een nieuwe Autorisatie plaats te 
vinden. Indien het bedrag van de Au-
torisatie hoger is dan het bedrag van 
de uiteindelijke Transactie dient er 
een Reversal plaats te vinden voor 
het verschil.  

7.3 Na de Transactie dient u een bon met 
de Transactiegegevens aan de 
Kaarthouder aan te bieden, tenzij er 
een vrijstelling is (bij enkele betaal-
automaten die geheel contactloos 
zijn). Deze bon dient te voldoen aan 
de vereisten die de Betaalkaartmaat-
schappijen daaraan stellen.  

7.4 Alle verzoeken voor Transacties zijn 
voorzien van de juiste kenmerken en 
mogen uitsluitend aangeleverd wor-
den op de door Worldline aangege-
ven wijze. Transactiegegevens die-
nen binnen zeven dagen na de 

datum van de Autorisatie te zijn door-
gestuurd naar Worldline en door 
Worldline te zijn ontvangen. Indien 
de Transactie niet binnen zeven da-
gen door Worldline is ontvangen dan 
zal een door de kaartuitgevende in-
stantie (issuer) of Kaarthouder inge-
diende Chargeback toegewezen 
worden door de Betaalkaartmaat-
schappij, waarbij het bedrag van de 
Transactie door Acceptant terugbe-
taald dient te worden en er hiernaast 
door Worldline aanvullende kosten 
voor de Chargeback in rekening ge-
bracht kunnen worden.  

7.5 Transacties die door Worldline zijn 
ontvangen, kunnen niet worden her-
roepen. Indien u besluit tot gehele of 
gedeeltelijke terugbetaling van een 
Transactie of u bent niet in de moge-
lijkheid om de bestelde goederen of 
diensten te leveren aan de Kaarthou-
der nadat de Transactie door World-
line is ontvangen, dient u een Refund 
of Retourpinopdracht te doen. Een 
terugbetaling van een (deel van een) 
Transactiebedrag aan de Kaarthou-
der dient verricht te worden via de-
zelfde Betaalmethode als de oor-
spronkelijke Transactie. Het bedrag 
van de Refund of Retourpinopdracht 
mag niet hoger zijn dan het oorspron-
kelijke bedrag van de Transactie plus 
eventueel gemaakte verzendkosten 
voor de retourzending door de Kaart-
houder. Een Refund en een Re-
tourpinopdracht mogen niet gebruikt 
worden voor het doen van betalingen 
in verband met spaarsystemen (bijv. 
zegelsystemen), uitkeringen van lo-
terijen, prijsvragen en andere 
(kans)spelen. Indien Worldline Ac-
ceptant niet toestaat om Refunds of 
Retourpinopdrachten uit te voeren, 
dan dient het bedrag contant te wor-
den terugbetaald.  

7.6 Refunds of Retourpinopdrachten zijn 
enkel toegestaan na expliciete goed-
keuring van Worldline. 

7.7 Acceptant bewaart in ieder geval tot 
14 maanden na de datum van de 
Transactie de gegevens waaruit dui-
delijk blijkt dat de Kaarthouder heeft 
ingestemd met de aankoop en het 
bedrag van de Transactie. Acceptant 
zal ook de bewijsstukken van verzen-
ding dan wel bewijs van uitvoering 
van de dienst 18 maanden lang be-
waren, voor zover van toepassing. 
Op verzoek van Worldline verstrekt u 
deze gegevens aan Worldline binnen 
de door Worldline gestelde termijn. 

7.8 Worldline kan aangeboden Autorisa-
ties en Transacties controleren en 
heeft de mogelijkheid om de Autori-
satie of Transactie niet door te sturen 
naar de Betaalkaartmaatschappij, als 
de Autorisatie of Transactie naar het 
idee van Worldline in strijd is met de 
toepasselijke voorwaarden, zoals in 
het geval dat de infrastructuur van 
Acceptant naar het idee van World-
line niet voldoende veilig is of er 
sprake is van bijvoorbeeld mogelijke 
fraude of de verkoop van verboden 
producten of diensten. Als de Autori-
satie of Transactie wel wordt doorge-
stuurd, betekent dit niet dat de Auto-
risatie of Transactie aan alle 
vereisten voldoet.   

7.9 Op eerste verzoek van Worldline zal 
Acceptant binnen de door Worldline 
gestelde termijn alle gevraagde ge-
gevens over een Transactie met 
Worldline delen, zoals de namen, 
aantallen, type en prijzen van de pro-
ducten of diensten, de munteenheid, 
het bedrag, de besteltijd, de locatie of 
land, het bewijs dat de producten zijn 
geleverd dan wel de diensten zijn 
verricht, de bon, mogelijke risico’s, 
en indien aanwezig de contactgege-
vens van de Kaarthouder. Acceptant 
geeft Worldline toestemming om de 
gegevens te delen met de Betaal-
kaartmaatschappijen, bevoegde in-
stanties, Acquirers en de eigenaren 
van Betaalmethodes. Tevens geeft 
Acceptant deze instanties toestem-
ming om de relevante informatie te 
delen met bevoegde autoriteiten, an-
dere regelgevende instanties als-
mede aan andere dienstverleners 
voor onderzoek en verificatie indien 
nodig (behoudens eventuele wette-
lijke beperkingen). 

 
8. Sterke klantauthenticatie (SCA, 

Strong Customer Authentication) 
8.1 Elke Transactie dient te worden uit-

gevoerd via SCA, tenzij er sprake is 
van een wettelijke uitzondering of 
een vrijstelling.  

8.2 De wettelijke uitzonderingen zijn: 
anonieme prepaid kaarten, Mail Or-
der/Telephone Order (MOTO, tele-
foon en briefbestellingen), one-leg-
out Transacties (indien de Kaarthou-
der buiten de EER gevestigd is) en 
door de Acceptant geïnitieerde 
Transacties (Merchant Initiated 
transactions). 

8.3 De toegestane vrijstellingen zijn: be-
trouwbare begunstigden/witte lijsten, 
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wederkerende (recurring) Transactie 
voor hetzelfde bedrag en dezelfde 
Kaarthouder, Transacties met een 
lage waarde, veilige betalingen voor 
bedrijfsdoeleinden, transport- of par-
keerkosten (via een onbewaakte be-
taalautomaat die hier speciaal voor 
staat) en Transactierisicoanalyse 
van de Transactie. Eventuele vrijstel-
lingen worden per Transactie vastge-
steld en zijn altijd afhankelijk van in-
terne en externe factoren. Worldline 
kan dan ook nooit garanderen dat 
van deze vrijstellingen gebruik ge-
maakt kan worden. Ook is Worldline 
bevoegd om elke vrijstelling die zij 
aan Acceptant verleende te allen 
tijde weer in te trekken.  

8.4 Acceptant is verantwoordelijk voor 
de correcte toepassing van SCA en 
dient te waarborgen dat Transacties 
naar Worldline worden toegestuurd 
met de correcte kenmerken. Accep-
tant zal zorgen dat een Transactie 
niet wordt ingediend met de kenmer-
ken van een Transactie die onder 
een vrijstelling of een wettelijke be-
perking valt, indien dit in werkelijk-
heid niet het geval is. Worldline is ge-
rechtigd, maar niet verplicht, om te 
controleren of een Transactie in 
overeenstemming is met de toege-
paste wettelijke uitzondering of vrij-
stelling. Acceptant zal op eerste ver-
zoek van Worldline, maar niet later 
dan twee werkdagen na dit verzoek, 
al het benodigde bewijs overleggen 
om de toegepaste wettelijke uitzon-
dering of vrijstelling aan te tonen. Ac-
ceptant accepteert dat een onjuiste 
codering leidt tot een mogelijk schen-
ding van de wet en de regels van de 
Betaalkaartmaatschappij, waar Ac-
ceptant richting Worldline voor aan-
sprakelijk is.  

8.5 Indien er gebruik gemaakt wordt van 
SCA op basis van EMV 3DS (proto-
col voor het plaatsvinden van sterke 
klantauthenticatie volgens de laatste 
wetgeving) dan heeft de Kaarthouder 
of de kaartuitgevende instantie (is-
suer) geen fraudegerelateerde Char-
geback mogelijkheden. Als er geen 
gebruik gemaakt wordt van SCA op 
basis van EMV 3DS, bijv. in het geval 
van een wettelijke uitzondering, dan 
ligt het risico voor fraudegerelateerde 
Chargebacks bij Acceptant.  

 
9. INTERCHANGE++ PRIJSMODEL 
9.1 Het interchange++ prijsmodel is een 

dynamisch prijsmodel dat gebaseerd 

is op de reële kosten verbonden aan 
de verschillende partijen die betrok-
ken zijn bij de behandeling van een 
Transactie. Het tarief dat u per Trans-
actie aan Worldline dient te betalen 
bestaat uit de actuele interchange 
fee/afwikkelingsvergoeding (zie prijs-
tabel), de actuele scheme fee/kaart-
schemavergoeding (zie prijstabel) en 
de Worldline fee/servicevergoeding 
(zie overeenkomst).  

9.2 De interchange fee en de scheme fee 
worden op een ‘pass-through’ basis 
toegepast. De interchange fee en de 
scheme fee kunnen bij elke Transac-
tie een ander bedrag zijn en wijzigen 
regelmatig. De Worldline fee is de 
vergoeding die Worldline in rekening 
brengt voor de diensten die recht-
streeks betrekking hebben op de ver-
werking van de Transacties, zoals de 
processing. De Worldline fee dekt 
echter niet de diensten die indirect 
betrekking hebben op de Transactie, 
zoals Chargebackkosten en afge-
keurde Autorisaties.       

9.3 Het is mogelijk dat de interchange 
fee en de scheme fee die Worldline 
Acceptant in rekening brengt bij het 
interchange++ prijsmodel niet in real-
time worden berekend en doorbelast. 
In plaats daarvan zal Worldline dan 
vooraf het geschatte gemiddelde ta-
rief in rekening brengen. Op het 
einde van iedere maand zal dan een 
correctie worden gemaakt door de 
bedragen die reeds in rekening zijn 
gebracht te vergelijken met de wer-
kelijke interchange fee en scheme 
fee. Indien er een verschil bestaat 
tussen de in rekening gebrachte be-
dragen en de werkelijke bedragen 
zal het verschil tussen Partijen wor-
den verrekend. 

 
10. BLENDED EN BLENDED+ PRIJS-

MODEL 
10.1 In het blended en blended+ prijsmo-

del wordt er een totaal tarief per 
Transactie in rekening gebracht (zie 
overeenkomst). Dit tarief is samen-
gesteld uit de actuele interchange 
fee/afwikkelingsvergoeding (zie prijs-
tabel), de actuele scheme fee/kaart-
schemavergoeding (zie prijstabel) en 
de Worldline fee/servicevergoeding. 

10.2 De interchange fee en de scheme fee 
worden op een ‘pass-through’ basis 
toegepast. De interchange fee en de 
scheme fee kunnen bij elke Transac-
tie een ander bedrag zijn en wijzigen 
regelmatig. De Worldline fee is de 

vergoeding die Worldline in rekening 
brengt voor de diensten die recht-
streeks betrekking hebben op de ver-
werking van de Transacties, zoals de 
processing. De Worldline fee dekt 
echter niet de diensten die indirect 
betrekking hebben op de Transactie, 
zoals Chargebackkosten en afge-
keurde Autorisaties. 

10.3 De Worldline fee wordt niet vooraf 
vastgelegd in de overeenkomst, om-
dat de Worldline fee de uitkomst is 
van de volgende formule: Totaal ta-
rief per Transactie – interchange fee 
– scheme fee = Worldline fee. De 
Worldline fee kan, net als bij de inter-
change fee en de card fee, per 
Transactie verschillen. 

 
11. UITBETALING 
11.1 Acceptant stemt ermee in dat de met 

de Transactie gemoeide bedragen 
door de Betaalkaartmaatschappijen, 
de Acquirer of de eigenaar van een 
Betaalmethode worden uitbetaald 
aan Worldline. 

11.2 Worldline betaalt Acceptant uit in 
euro’s op het door Acceptant opge-
geven bankrekeningnummer. Indien 
anders overeengekomen dan kan 
Worldline Acceptant ook in een an-
dersluidende valuta uitbetalen.  

11.3 Acceptant is het bedrag van het over-
eengekomen commissietarief (inter-
change fee, scheme fee en Worldline 
fee) per Transactie aan Worldline 
verschuldigd. Naast het overeenge-
komen commissietarief, brengt 
Worldline bij u aanvullende kosten in 
rekening, zoals kosten die verbon-
den zijn aan een Refund of een Re-
tourpinopdracht. Worldline heeft hier-
naast de mogelijkheid om de door 
haar gemaakte kosten in verband 
met diensten die niet rechtstreeks 
verband hebben met de Transactie, 
zoals de kosten van Chargebacks, 
heractivatie en fraudeonderzoek bij u 
in rekening te brengen. 

11.4 Indien Worldline (in)direct boetes van 
de Betaalkaartmaatschappijen of be-
voegde autoriteiten krijgt in verband 
met een handelen of nalaten door 
Acceptant, dient Acceptant deze 
boetes aan Worldline te vergoeden. 
De Betaalkaartmaatschappijen be-
palen eenzijdig de hoogte van de 
boetes en er is geen mogelijkheid om 
tegen deze boetes in beroep te gaan. 

11.5 Worldline spant zich in om het posi-
tieve saldo van een Transactie op 
"D+4" uit te betalen, waarbij "D" de 
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dag is waarop de Transactie door 
Worldline is ontvangen en “4” de dag 
waarop Worldline de opdracht tot be-
taling van Acceptant aan de bank 
heeft gedaan.   

11.6 Worldline heeft het recht om ver-
schuldigde bedragen (tijdelijk) niet uit 
te betalen, indien: 
 Acceptant (mogelijk) niet 

de tussen Partijen over-
eengekomen voorwaar-
den of de door Worldline 
gegeven instructies of 
voorschriften naleeft; 

 Er geen zekerheid is over 
de huidige financiële situ-
atie van Acceptant of 
Worldline het vermoeden 
heeft dat Acceptant (toe-
komstige) vorderingen niet 
zal kunnen voldoen; 

 Worldline het redelijke 
vermoeden heeft dat een 
mogelijke toekomstige 
vordering van Worldline 
op Acceptant groter is dan 
het bedrag dat Acceptant 
op korte termijn van 
Worldline tegoed heeft; 

 Er sprake is van (een ver-
moeden van) misbruik van 
gegevens van Betaalme-
thoden of betaalmiddelen, 
Autorisaties of Transacties 
of er sprake is van (een 
vermoeden van) andere 
onrechtmatige handelin-
gen;  

 Er een aanzienlijke veran-
dering in het aantal Trans-
acties of de gemiddelde 
waarde van de Transac-
ties bij Acceptant plaats-
vindt;  

 de Betaalkaartmaatschap-
pij, de Acquirer of de eige-
naar van een Betaalme-
thode het bij een 
Transactie behorende be-
drag van de Transactie 
niet (geheel) overmaakt 
naar Worldline;  

 Een Betaalkaartmaat-
schappij een boete heeft 
opgelegd, of het voorne-
men heeft een boete op te 
leggen, in verband met 
een handelen of nalaten 
van Acceptant; 

 Indien de gegevens die 
Worldline van Acceptant 
bezit (mogelijk) niet juist of 
volledig zijn of indien 
Worldline niet akkoord is 
met een wijziging van 
deze gegevens; 

 Worldline of de bevoegde 
autoriteiten een 

Transactie nader willen 
onderzoeken; 

 Worldline, al dan niet 
rechtstreeks via de Be-
taalkaartmaatschappijen, 
onevenredig veel klachten 
met betrekking tot Accep-
tant van Kaarthouders 
ontvangt; 

 het aantal Chargebacks, 
Refunds of Retourpinop-
drachten in verhouding 
onevenredig hoog is;  

 Er een Chargeback is in-
gediend of toegewezen; 

 Het aansluitnummer in de 
betaalautomaat of in het 
online betaalplatform (in-
ternetkassa) niet juist zijn 
of de ontvangen Transac-
tiegegevens mogelijk niet 
correct zijn; 

 De overeenkomst wordt of 
is beëindigd (tot aan het 
moment dat met zeker-
heid vaststaat dat er geen 
Chargebacks meer zullen 
worden ontvangen).  

11.7 Worldline heeft het recht om te allen 
tijde bedragen in rekening te brengen 
c.q. te verrekenen met Acceptant, in-
dien: 
 Acceptant de tussen Par-

tijen overeengekomen 
voorwaarden of de door 
Worldline gegeven in-
structies of voorschriften 
niet naleeft; 

 U niet tijdig een volledig 
en leesbaar bewijs kan le-
veren dat de Kaarthouder 
heeft ingestemd met het 
belasten van zijn betaal-
middel voor het aangege-
ven bedrag; 

 Worldline via de Betaal-
kaartmaatschappijen een 
Chargeback heeft ontvan-
gen of een Transactie op 
andere wijze betwist 
wordt;  

 Worldline een boete heeft 
ontvangen vanwege een 
handelen of niet handelen 
van Acceptant in strijd met 
de regels; 

 Er sprake is van een on-
verschuldigde betaling 
van Worldline aan Accep-
tant; 

 Er sprake is van (een ver-
moeden van) fraude. 

11.8 Worldline vergoedt geen rente over 
openstaande vorderingen of (tijdelijk) 
niet uitbetaalde  bedragen. 

11.9  Als Worldline een vordering op Ac-
ceptant heeft, en deze kan niet ver-
rekend worden met een bij Worldline 

aanwezig tegoed, zal Acceptant 
deze vordering nadat zij in rekening 
is gebracht aan Worldline betalen. In-
dien de vordering niet (tijdig) betaald 
is, is Acceptant zonder nadere inge-
brekestelling in verzuim en tot aan de 
dag dat het hele bedrag betaald is de 
wettelijke handelsrente verschuldigd, 
alsmede alle (buiten)gerechtelijke 
(incasso)kosten ter incassering van 
openstaande vorderingen.  

11.10 Indien registratie van Acceptant bij 
de Betaalkaartmaatschappijen nodig 
is vergoedt Acceptant de jaarlijkse 
registratiekosten aan Worldline. 
Vooruitbetaalde bedragen worden 
niet terugbetaald. 

11.11 Transacties, het uitstaande bedrag 
en de openstaande vorderingen zijn 
tijdelijk online te raadplegen via de 
portal. Worldline zal de Transactie-
gegevens slechts gedurende een be-
perkte periode bewaren. Indien Ac-
ceptant de Transactiegegevens voor 
een langere periode wenst te kunnen 
raadplegen, dient Acceptant de ge-
gevens zelf op te slaan. U kunt vanuit 
de portal de gewenste gegevens op-
slaan. Indien er redelijke gronden zijn 
om aan te nemen dat Acceptant de 
portal in strijd met de wet- en regel-
geving gebruikt of in strijd met de 
voorwaarden danwel er sprake is van 
een datalek of veiligheidsincident 
dan heeft Worldline het recht om de 
toegang tot de portal (tijdelijk) te be-
eindigen. De Transactiegegevens uit 
de portal mogen niet gekoppeld wor-
den aan of verrijkt worden met an-
dere (persoons)gegevens. 

11.12 Het recht van Acceptant om te recla-
meren over of om aanspraak te ma-
ken op een niet of niet-volledige be-
taling van Transacties vervalt na 45 
dagen vanaf de datum waarop de 
Transactie is gedaan of uitgevoerd 
had moeten worden, dan wel de da-
tum waarop is verrekend of er bij Ac-
ceptant een bedrag in rekening is ge-
bracht. Alle klachten zal Acceptant 
schriftelijk binnen de gestelde termijn 
bij Worldline indienen.  

 
12. CHARGEBACKS 
12.1 Worldline is geen partij in de relatie 

tussen Acceptant en de Kaarthouder. 
Acceptant draagt zelf het risico dat 
een Transactie niet is verricht door 
de Kaarthouder of dat de goederen of 
diensten niet (naar tevredenheid van 
en) door de Kaarthouder zijn ontvan-
gen. 
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12.2 Bij sommige Betaalmethoden kan 
een Kaarthouder of een kaartuitge-
vende instantie (issuer) een Transac-
tie betwisten door middel van een 
Chargeback. Indien de Kaarthouder 
of de kaartuitgevende instantie (is-
suer) een Chargeback indient bij de 
Betaalkaartmaatschappij, ontvangt 
Worldline hiervan bericht. Worldline 
zal Acceptant informeren over de 
ontvangen Chargebacks.  

12.3 Acceptant zal na een daartoe strek-
kend verzoek van Worldline de ver-
zochte gegevens op de door World-
line verzochte wijze aanleveren. Aan 
de hand van deze gegevens kan 
Worldline de Chargeback, namens 
Acceptant, proberen te betwisten. 
Worldline is niet verplicht om een in-
gediende Chargeback, namens Ac-
ceptant, te betwisten.  

12.4 Worldline heeft geen invloed op de 
toe- of afwijzing van de ingediende 
Chargebacks door de Betaalkaart-
maatschappij. De uitkomst van de 
Chargeback is bindend voor Accep-
tant en Worldline. Indien de Betaal-
kaartmaatschappij besluit om de 
Chargeback toe te wijzen dient het 
bedrag van de Chargeback aan 
Worldline vergoed te worden. 

12.5 Worldline en de Betaalkaartmaat-
schappijen monitoren het aantal en 
het bedrag van de Chargebacks. Bij 
overschrijding van één van de nor-
men zal Acceptant alle medewerking 
verlenen aan de maatregelen die 
Worldline voorstelt. Indien het aantal 
en/of het bedrag van de chargebacks 
de door de Betaalkaartmaatschap-
pijen ingestelde drempels over-
schrijdt, wordt Acceptant door de Be-
taalkaartmaatschappijen in een 
speciaal programma geplaatst. Als 
gevolg hiervan zullen boetes worden 
opgelegd door de Betaalkaartmaat-
schappijen en alle aangevraagde 
(fraude)Chargebacks zullen door de 
Betaalkaartmaatschappijen worden 
toegewezen. Deze boetes en kosten 
zal Worldline doorbelasten aan Ac-
ceptant.  

 
13. GEBRUIK MERK EN LOGO VAN 

BETAALMETHODES 
13.1 Worldline heeft een licentie voor het 

gebruik van bepaalde intellectuele ei-
gendomsrechten die eigendom zijn 
van, of in licentie zijn gegevens aan, 
de Betaalkaartmaatschappijen en de 
eigenaar van de Betaalmethodes, 
met het doel om Acceptant in staat te 

stellen betalingen te accepteren voor 
deze Betaalmethodes. Worldline ver-
leent in overeenstemming met de 
overeenkomst tussen Worldline en 
de Betaalkaartmaatschappijen en de 
eigenaren van de Betaalmethodes 
een sublicentie aan Acceptant om 
het merk en logo van de Betaalkaart-
maatschappijen en eigenaren van de 
Betaalmethodes te gebruiken indien 
Acceptant de desbetreffende Betaal-
methode aanbiedt via Worldline. Ac-
ceptant dient volgens de aanwijzin-
gen van Worldline de officiële 
merken en logo's van de Betaalme-
thoden die hij accepteert aan te bren-
gen.  

13.2 Acceptant erkent dat Acceptant ’s ge-
bruik van de sublicentie en het ge-
bruik van het merk en logo geen 
overdracht van intellectuele eigen-
domsrechten inhoudt. Acceptant 
stemt ermee in dat hij alle redelijke 
maatregelen zal nemen om de intel-
lectuele eigendomsrechten van de 
Betaalmethodes te beschermen te-
gen inbreuk.   

13.2 Worldline kan de sublicentie elk mo-
ment wijzigen of intrekken. Zodra Ac-
ceptant één of meerdere Betaalme-
thodes niet (meer) accepteert mogen 
de aangebrachte verwijzingen naar 
deze logo's en namen van de Betaal-
methodes niet langer worden ge-
bruikt. 

 
14. BEVEILIGING 
14.1 Partijen zullen de door hen gebruikte 

apparatuur, zoals betaalautomaten, 
systemen, inclusief de datacommuni-
catieverbindingen die zij gebruiken 
voor de opslag, verwerking en het 
doorsturen van gegevens adequaat 
beveiligen tegen onbevoegd gebruik 
en toegang. Acceptant is aansprake-
lijk voor een juiste beveiliging, ook als 
hij hiervoor een derde heeft inge-
schakeld. 

14.2 Indien één van de volgende situaties 
zich voordoet dient Acceptant dit zo 
spoedig mogelijk bij Worldline te mel-
den: 
• Acceptant weet of ver-

moedt dat er (een poging 
tot) onbevoegde toegang 
tot haar apparatuur of sys-
temen is geweest; 

• Acceptant weet of heeft het 
vermoeden dat Transactie-
gegevens of gegevens van 
gebruikte betaalmiddelen 
voor derden toegankelijk 

zijn (geweest) of misbruikt 
worden door derden; 

• Als er sprake is (geweest) 
van het gebruik van valse, 
vervalste of gestolen be-
taalmiddelen; 

• Er gegevens van betaal-
middelen, Betaalmethoden 
of Transacties weglekken; 

• Er andere frauduleuze 
handelingen zijn verricht.  

14.3 Acceptant zal alle informatie ver-
strekken en medewerking verlenen 
die nodig is voor het uitvoeren van 
een adequaat (fraude)onderzoek, 
ongeacht de reden. Acceptant zal 
hierbij geen handelingen verrichten 
die een onderzoek negatief kunnen 
beïnvloeden, zoals het uitzetten van 
systemen of het verwijderen van be-
standen. Worldline is bevoegd om de 
resultaten van deze onderzoeken 
mee te delen aan de bevoegde in-
stanties, de Betaalkaartmaatschap-
pijen en de Acquirer of de eigenaar 
van de Betaalmethode. Hiernaast zal 
Acceptant alle aanwijzingen van 
Worldline opvolgen om toekomstige 
problemen zoveel mogelijk te voor-
komen.  

14.4 Indien er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat er mogelijk sprake 
is van een veiligheidsincident, data-
compilatie of datalek, dan zal Accep-
tant op verzoek van Worldline zo 
spoedig mogelijk, op eigen kosten, 
een PCI/DSS erkende forensisch au-
ditor aanstellen om dit te onder-
zoeken. Acceptant zal zorgdragen 
dat Worldline inzage krijgt in alle rap-
porten van deze forensisch auditor 
en dat Worldline de bevoegdheid 
heeft om deze rapporten te verstrek-
ken aan de bevoegde instanties, de 
Betaalkaartmaatschappijen en de 
Acquirer en de eigenaar van de Be-
taalmethode. Indien Acceptant niet 
op korte termijn zelf overgaat tot het 
aanstellen van de forensisch auditor, 
dan heeft Worldline het recht om dit 
op kosten van Acceptant te doen.   

14.5 In het kader van fraudepreventie, 
fraudedetectie en het voorkomen van 
witwassen of terrorismefinanciering, 
dan wel ter beveiliging van de belan-
gen of bescherming van de belangen 
van derden heeft Worldline het recht 
om de bevoegde autoriteiten, de Be-
taalkaartmaatschappij, de Acquirer 
of de eigenaar van een Betaalme-
thode te informeren over vermeende 
onregelmatigheden. Worldline hoeft 



 

Worldline Nederland, KvK-nummer 81217587. 7/10 

Acceptant hierover niet te informe-
ren. 

14.6 Het wachtwoord en de gebruikers-
naam die u van Worldline ontvangt 
om in te loggen op de portal(s), dient 
u geheim te houden en alleen aan 
derden te verstrekken indien en voor 
zover dit noodzakelijk is voor de uit-
voering van hun werkzaamheden. 

 
15. PAYMENT CARD INDUSTRY-

DATA SECURITY STANDARD 
(PCI-DSS) 

15.1 Acceptant dient altijd te voldoen aan 
de eisen zoals die zijn vastgelegd in 
de Payment Card Industry Data Se-
curity Standards (PCI-DSS) 
(www.pcisecuritystandards.org). De 
normen kunnen periodiek worden 
aangepast. 

15.2 De PCI-DSS verbiedt onder andere 
de opslag van de volgende gege-
vens: 

 • Sensitieve authenticatie-
data (de PINcode, de CVC/CVV-2 
Code, (track)data uit de  
 magneetstrip of de EMV-chip etc.);  

 • Kaartnummers tezamen 
met de vervaldata. 

15.3 Indien Worldline hierom verzoekt 
toont Acceptant periodiek aan dat hij 
voldoet aan de PCI-DSS overeen-
komstig de instructies van Worldline. 
De uitkomst van deze onderzoeken 
zullen op verzoek van Worldline aan 
haar worden verstrekt.  

15.4 Indien Acceptant PCI-DSS compliant 
is, betekent het dat Acceptant op een 
specifiek moment voldoet aan de re-
gels. Dit geeft geen garantie of vrij-
waring dat er te allen tijde juist omge-
gaan wordt met de opslag, 
verwerking en beveiliging van gege-
vens van de gebruikte betaalmidde-
len en dat de Betaalkaartmaatschap-
pijen geen boetes kunnen opleggen.  

15.5 Acceptant zal eventuele zwakheden 
in het systeem of beveiligingsbeleid 
onmiddellijk voor eigen rekening op-
lossen door passende maatregelen 
te nemen. 

 
16. GEHEIMHOUDING GEGEVENS 

GEBRUIKTE BETAALMIDDELEN, 
AUTORISATIES, TRANSACTIES 
EN CHARGEBACKS 

16.1 Acceptant is verplicht om alle gege-
vens van de gebruikte betaalmidde-
len, Autorisaties, Chargebacks en 
Transacties die Acceptant ter kennis 
komen geheim te houden en niet te 
verstrekken aan anderen dan de 

Kaarthouder, tenzij dit wettelijk ver-
plicht is. Deze gegevens mogen al-
leen gebruikt worden voor het accep-
teren van betalingen. Indien 
gegevens van de gebruikte betaal-
middelen, Autorisaties, Chargebacks 
of Transacties bij u gevorderd wor-
den door een bevoegde autoriteit, en 
u bent voornemens deze te verstrek-
ken, dan dient u voorafgaand aan de 
verstrekking van deze gegevens 
Worldline te informeren. 

 
17.  GEHEIMHOUDING BEDRIJFSIN-

FORMATIE 
17.1 Worldline is bevoegd alle gegevens, 

al dan niet vertrouwelijk van aard, te 
verstrekken aan de Betaalkaartmaat-
schappijen, de kaartuitgevende in-
stanties (issuer), de Acquirer, de ei-
genaren van Betaalmethoden, 
bevoegde autoriteiten, beveiligings- 
en onderzoeksbureaus alsmede aan 
derden, zoals kredietbureaus voor 
het uitvoeren van onderzoek in het 
kader van de risico's op witwassen, 
terrorismefinanciering en financiële 
risico’s en voor het voldoen aan de 
wet- en regelgeving als aan de regel-
geving van de Betaalkaartmaat-
schappijen. 

17.2 Partijen zullen vertrouwelijke infor-
matie alleen gebruiken ter uitvoering 
van de overeenkomst.  

 
18. BEËINDIGINGSVOORWAARDEN 

EN OPSCHORTINGSMOGELIJK-
HEDEN  

18.1 Naast de beëindigings- en opschor-
tingsmogelijkheden zoals genoemd 
in de Voorwaarden Algemeen is 
Worldline ook bevoegd om de over-
eenkomst gedeeltelijk of in zijn ge-
heel met onmiddellijke ingang te be-
eindigen of de uitvoering van de 
werkzaamheden op te schorten, zon-
der rechterlijke tussenkomst en zon-
der tot betaling van enige schadever-
goeding gehouden te zijn, indien: 
 Uit de periodieke scree-

ning blijkt dat er (nieuwe) 
gegevens zijn op grond 
waarvan de uitslag van de 
screening niet langer posi-
tief is, bijvoorbeeld indien 
het aanbieden van goe-
deren of diensten door Ac-
ceptant in strijd zijn met 
het acceptatiebeleid van 
Worldline of de Betaal-
kaartmaatschappijen is; 

 Er twijfels zijn over het 
juiste bankrekeningnum-
mer van Acceptant; 

 De betaalautomaat of het 
online betaalplatform (in-
ternetkassa) gebrekkig 
werkt en Worldline twijfelt 
over de juistheid van de 
ontvangen gegevens; 

 Het ontvangen, al dan niet 
via de Betaalkaartmaat-
schappijen, van onevenre-
dig veel of hoge Charge-
backs of klachten van 
Kaarthouders; 

 Er sprake is van (een ver-
moeden van) frauduleuze 
Transacties; 

 Er onregelmatigheden 
plaatsvinden bij inge-
diende Autorisaties of 
Transacties;  

 Er gedurende twaalf 
maanden geen Transac-
ties zijn verricht; 

 Er niet (langer) voldaan 
wordt aan de PCI-DSS 
vereisten of Acceptant niet 
meewerkt aan een PCI-
DSS onderzoek vanuit de 
Betaalkaartmaatschappij 
of Worldline; 

 Een Betaalkaartmaat-
schappij, een Acquirer, de 
eigenaar van de Betaal-
methode of een bevoegde 
autoriteit dit aan Worldline 
verzoekt of dit een gevolg 
is van het toepassen van 
de toepasselijke wet- en 
regelgeving; 

 De licentie van Worldline 
wordt ingetrokken; 

 Een Betaalkaartmaat-
schappij een onderzoek 
instelt naar Acceptant dan 
wel naar de Autorisaties of 
Transacties die via Accep-
tant zijn ingediend; 

 Een Betaalkaartmaat-
schappij een boete oplegt 
of dreigt op te leggen voor 
een handelen of nalaten 
van Acceptant.   

18.2 In geval van storingen, onderhouds-
werkzaamheden of beveiligingsinci-
denten kan Worldline, zonder Accep-
tant schadeloos te hoeven stellen, 
het accepteren van Autorisaties en 
Transacties geheel of gedeeltelijk 
beperken. Voor zover mogelijk zal 
Worldline Acceptant hier vooraf over 
informeren.  

18.3 Na beëindiging van de overeenkomst 
zullen dit artikel alsmede de artikelen 
11, 12, 13.2, 14.2 tot en met 14.5, 16, 
17 en 18.3 hun werking behouden 
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voor de duur van zeven (7) jaar. Ook 
zullen eventuele Chargebacks als-
mede boetes opgelegd door de Be-
taalkaartmaatschappijen aan World-
line vanwege een handelen of 
nalaten van Acceptant ook na beëin-
diging van de overeenkomst nog 
worden doorbelast aan Acceptant. 
Waarbij Acceptant verplicht is om 
deze aan Worldline te vergoeden.  

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN POINT 
OF SALE (POS) 
19.  ACCEPTATIE VAN BETAALME-

THODES - POS 
19.1 Voor een POS Transactie dient de 

Kaarthouder aanwezig te zijn op de 
fysieke locatie van Acceptant, dient 
de Kaarthouder zelf zijn betaalmiddel 
aan te bieden en dienen Autorisaties 
en Transacties te geschieden via ap-
paratuur die onder het beheer van 
Acceptant staat en die voldoet aan 
de vereisten voor het accepteren van 
betalingen. Mocht niet aan boven-
staande voorwaarden zijn voldaan, 
dan is er mogelijk sprake van een e-
commerce Transactie, en zijn de 
aanvullende voorwaarden voor e-
commerce van toepassing. Indien 
ook niet aan de vereisten van een e-
commerce Transactie, zoals uitge-
legd in artikel 20.1, wordt voldaan, 
dan is de Transactie, zonder schrifte-
lijke toestemming van Worldline, niet 
toegestaan.  

19.2 U mag alleen gebruik maken van 
EMV goedgekeurde betaalautoma-
ten met PCI-DSS gecertificeerde 
software die voldoen aan de huidige 
eisen van de Betaalkaartmaatschap-
pijen en indien aanwezig aan de ei-
sen van (inter)nationaal erkende or-
ganisaties die toezien op de 
infrastructuur, opslag, verwerking en 
het doorsturen van gegevens met 
betrekking tot het betalingsverkeer 
(zoals de Betaalvereniging in Neder-
land). De betaalautomaten dienen 
volgens de verplichtingen van deze 
organisaties en de Betaalkaartmaat-
schappijen gebruikt en geplaatst te 
worden.  

19.3 De aansluitnummers die Acceptant 
ontvangt voor de acceptatie van Be-
taalmethoden, zoals overeengeko-
men in de overeenkomst, dienen 
overeen te komen met het nummer in 
de betaalautomaat. De aansluitnum-
mers mogen alleen gebruikt worden 
in de betaalautomaten die gemeld 

zijn bij Worldline en waar Worldline 
akkoord mee is. Indien Acceptant de 
betaalautomaat vervangt of het ge-
bruik beëindigt dient hij dit uiterlijk 
tien (10) werkdagen van tevoren aan 
Worldline te melden.  

19.4 Acceptant is zelf verantwoordelijk 
voor de betaalautomaat en andere 
toebehoren die gebruikt worden om 
betalingen te kunnen accepteren als-
mede voor de aangevraagde Autori-
saties en Transacties. 

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN  
E-COMMERCE  
20.  ACCEPTATIE VAN BETAALME-

THODES - E-COMMERCE 
20.1 Er is sprake van een e-commerce 

Transactie als de Kaarthouder niet 
aanwezig is op de fysieke locatie van 
Acceptant, als de Kaarthouder zelf 
de gegevens van zijn betaalmiddel 
invoert op apparatuur die niet onder 
het beheer van Acceptant staat. 
Mocht niet aan bovenstaande voor-
waarden zijn voldaan, dan is er mo-
gelijk sprake van een POS Transac-
tie en zijn de aanvullende 
voorwaarden voor POS van toepas-
sing. Indien ook niet aan de vereisten 
van een POS-commerce Transactie, 
zoals uitgelegd in artikel 19.1, wordt 
voldaan, dan is de Transactie, zon-
der schriftelijke toestemming van 
Worldline, niet toegestaan. 

20.2 Alle URL's inclusief IP-adressen die-
nen bij Worldline te zijn aangemeld 
en door Worldline te zijn goedge-
keurd voordat Acceptant via deze 
URL's Transacties accepteert. De 
acceptatie van betalingen dient 
plaats te vinden via het internet waar-
bij gebruik gemaakt wordt van een 
online betaalplatform (internetkassa) 
van een payment service provider 
(PSP). Acceptant mag geen gege-
vens van het betaalmiddel op de ei-
gen webserver of infrastructuur op-
slaan, verwerken of doorsturen.  

20.3 Acceptant mag alleen gebruik maken 
van een PSP (payment service pro-
vider) die in het bezit is van de beno-
digde verplichte certificaten en 
Worldline de PSP heeft geregistreerd 
bij de Betaalkaartmaatschappijen. 
Acceptant zal op eerste verzoek van 
Worldline het bewijs van de juiste 
geldige certificaten van de PSP aan 
Worldline overhandigen. Acceptant 
is aansprakelijk voor het doen en la-
ten van de PSP. Acceptant zal 

zorgdragen dat de PSP de juiste ken-
merken en wijze van aanleveren met 
betrekking tot Autorisaties en Trans-
acties in acht neemt.   

20.4 Indien Acceptant gebruik maakt van 
derden (zoals affiliates) ter promotie 
van online activiteiten, dient Accep-
tant ervoor zorg te dragen dat hij al-
leen gebruik van hen maakt, indien 
hij heeft vastgesteld dat het een be-
trouwbare organisatie is. Deze par-
tijen kunnen namelijk additionele 
(fraude) risico’s introduceren, zoals 
Transacties met gestolen gegevens 
van gebruikte betaalmiddelen, waar-
voor Acceptant verantwoordelijk is.  

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN DCC 
21. DYNAMIC CURRENCY CONVER-

SION (DCC) 
21.1 DCC is beschikbaar voor alle betaal-

middelen van Visa en Mastercard. 
DCC converteert, op verzoek van de 
Kaarthouder, het Transactiebedrag 
van Euro  naar een vreemde valuta 
(gebaseerd op het gebruikte betaal-
middel). In geval er een Refund 
wordt gedaan, en de originele Trans-
actie is met DCC uitgevoerd, dan zal 
DCC ook worden toegepast op de 
Refund.  

21.2 Op elke valutaconversie zal een 
mark-up percentage (een percen-
tage dat toegevoegd wordt aan de 
basis wisselkoers die wordt bepaald 
door de DCC-provider) worden toe-
gepast. Acceptant ontvangt voor elke 
succesvolle valutaconversie een 
payback percentage (een commis-
sie, waarbij Acceptant meedeelt in de 
inkomsten van Worldline en de DCC-
provider). Het payback percentage 
wordt verrekend met het te betalen 
commissietarief (interchange fee, 
scheme fee en Worldline fee).  

21.3 Indien de DCC dienst tijdelijk niet be-
schikbaar is, dan accepteert Accep-
tant dat de Transactie zonder DCC 
wordt uitgevoerd.    

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN IDEAL 
22.  ACCEPTATIE VAN IDEAL 
22.1 Acceptant dient de status van de 

Transacties te verifiëren voordat uit-
levering van goederen of diensten 
plaatsvindt. Indien de Transactie de 
status 'succesvol' heeft, wordt de 
Transactie gegarandeerd. Indien Ac-
ceptant goederen of diensten uitle-
vert voordat de Transactie de status 
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'succesvol' heeft, dan ligt het risico 
op het niet ontvangen van de gelden 
volledig bij Acceptant. Zodra de 
Transactie de status 'succesvol' 
heeft, zal Acceptant de uitvoering 
van de dienst of levering van de goe-
deren niet uitstellen, opschorten of 
anderszins frustreren met het argu-
ment dat er nog geen betaling heeft 
plaatsgevonden.  

22.2 Acceptant dient zich te houden aan 
de aanvullende voorwaarden inzake 
iDEAL zoals neergelegd in de Mer-
chant Integratie Gids (MIG).  

22.3 Acceptant mag geen banken uit de 
issuerlijst (lijst van banken waar een 
Transactie kan plaatsvinden) verwij-
deren. 

22.4 De expiratieperiode (de periode die 
de Kaarthouder wordt geboden om 
de Transactie via iDEAL te voltooien) 
is 10 minuten.  

22.5 Op https://beschikbaarheid.ideal.nl/ 
kunt u informatie vinden over de be-
schikbaarheid van iDEAL.  

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN DEBET-
TRANSACTIES (MAESTRO EN V PAY) 
23. DEBETTRANSACTIES (MAESTRO 

EN V PAY) 
23.1  Worldline heeft het recht om limieten 

in te stellen, bijvoorbeeld met betrek-
king tot het aantal Transacties per 
dag of het aantal betaalautomaten. 

23.2 Indien dit expliciet tussen Partijen is 
overeengekomen dan mag Accep-
tant de Kaarthouder boven op het 
oorspronkelijke Transactiebedrag 
een extra bedrag laten pinnen tot € 
150,-. Dit bedrag dient Acceptant dan 
contact aan de Kaarthouder terug te 
betalen. Het is nooit toegestaan om 
een Transactie te doen waarbij het 
volledige bedrag in contanten aan de 
Kaarthouder wordt uitbetaald (tenzij 
er sprake is van een Retourpinop-
dracht).  

23.3 Acceptant mag geen Maestro of V 
PAY betalingen meer accepteren zo-
dra het totaalbedrag aan Maestro of 
V PAY betalingen in enige periode 
van 12 maanden daardoor groter 
wordt dan USD 1.000.000,-. 

23.4 Als er naar de mening van Acquirer 
redelijke gronden zijn om te twijfelen 
aan de correcte nakoming door Ac-
ceptant of door hem ingeschakelde 
derden van de verplichtingen uit de 
overeenkomst mag Acquirer de be-
taalautomaat, de locatie waar de be-
taalautomaat is opgesteld en de 

administratie en (computer)sys-
temen van Acceptant door een onaf-
hankelijke partij laten onderzoeken. 
Acceptant zal deze partij alle mede-
werking verlenen bij de uitvoering 
van het onderzoek. De kosten van 
het onderzoek komen voor rekening 
van Acquirer, tenzij uit het onderzoek 
blijkt dat Acceptant of een door hem 
ingeschakelde derde tekort is ge-
schoten in de nakoming van voor-
noemde verplichtingen. In dat laatste 
geval is Acceptant gehouden de re-
delijke kosten van het onderzoek aan 
de Acquirer te vergoeden.  

23.5 Indien een Kaarthouder na een 
Transactie terecht klachten heeft 
over het Transactiebedrag of de kwa-
liteit van de gekochte producten of 
diensten dan dient Acceptant met de 
Kaarthouder tot een regeling te ko-
men, zoals bijvoorbeeld geld terug, 
tegoedbon, ruilen of herstel van het 
product.  

23.6  Indien Acceptant zich niet aan de 
overeenkomst houdt, dan heeft 
Worldline het recht om reeds uitbe-
taalde Transactiebedragen terug te 
vorderen.  

23.7 Voor niet kassagekoppelde betaal-
automaten dient Acceptant een 
wachtwoord te gebruiken voor elke 
Retourpinopdracht ter bescherming 
tegen ongeoorloofd gebruik. Dit 
wachtwoord dient u uiteraard geheim 
te houden en niet aan personen te 
verstrekken die niet bevoegd zijn om 
een Retourpinopdracht namens Ac-
ceptant uit te voeren.   

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN BAN-
CONTACT REFUNDS 
24. REFUNDS BANCONTACT 
24.1 Het bedrag van een Refund mag niet 

hoger zijn dan € 3.000,-. 
24.2 Het bedrag van de Refund mag met 

maximaal 10%, tot een bedrag van € 
50,-, ten opzichte van de oorspronke-
lijke Transactie verhoogd worden. 

24.3 Er mag slechts één Refund per oor-
spronkelijke Transactie plaatsvinden. 

24.4 De Refund moet uiterlijk 30 dagen na 
de datum van de oorspronkelijke 
Transactie worden verricht.   

24.4 Er mag geen Refund via een betaal-
automaat plaatsvinden als de betaal-
automaat niet online is. 

24.5 Voor niet kassagekoppelde betaal-
automaten dient Acceptant een 
wachtwoord te gebruiken ter be-
scherming tegen ongeoorloofd ge-
bruik. Dit wachtwoord dient u uiter-
aard geheim te houden en niet aan 

personen te verstrekken die niet be-
voegd zijn om een Refund namens 
Acceptant uit te voeren.   

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN ALIPAY 
25. ALIPAY VIA QR-CODE OP DE BE-

TAALAUTOMAAT 
25.1 Alipay.com Co Ltd. (hierna ‘Alipay’) 

exploiteert een internationaal elektro-
nisch betalingsplatform (hierna 
‘Alipay platform’, waarbij Alipay is 
aan te merken als eigenaar van de 
Betaalmethode). De samenwerking 
tussen Alipay en Worldline stelt Ac-
ceptant in staat om betalingen te ac-
cepteren van Alipay gebruikers. 
Alipay exploiteert en beheert het 
Alipay platform in technisch, organi-
satorisch en administratief oogpunt.  

25.2  Acceptant erkent en gaat er uitdruk-
kelijk mee akkoord dat de gegevens 
(vooral de gegevens van de Accep-
tant, de Transactiegegevens en mar-
ketinggegevens) met betrekking tot 
het accepteren van de Alipay Betaal-
methode en de verrichte Transacties 
zowel door Worldline in Europa  als 
in Zwitserland als door Alipay in 
China worden verwerkt. 

25.3 Een Alipay Transactie kan tot 365 da-
gen na de oorspronkelijke Transactie 
terugbetaald worden aan de Kaart-
houder via het Alipay platform. Ac-
ceptant zal de Kaarthouder informe-
ren over deze maximale 365 dagen 
termijn (bijv. via de algemene voor-
waarden). 

 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN WECHAT 
PAY 
26. WECHAT PAY VIA QR-CODE OP 

DE BETAALAUTOMAAT 
26.1 Tenpay Payment Technology Co., 

Ltd. (hierna ‘Tenpay’) exploiteert een 
internationaal betaalplatform, inclu-
sief de WeChatPay applicatie (hierna 
‘Platform’, waarbij Tenpay is aan te 
merken als eigenaar van de Betaal-
methode). De samenwerking tussen 
Tenpay en Worldline stelt Acceptant 
in staat om elektronische betalingen 
van WeChat Pay gebruikers te ac-
cepteren. Tenpay exploiteert en be-
heert het Platform in technisch, orga-
nisatorisch en administratief 
oogpunt.  

26.2 Acceptant erkent en gaat er uitdruk-
kelijk mee akkoord dat de gegevens 
(vooral de gegevens van de Accep-
tant, de transactiegegevens en 
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marketinggegevens) met betrekking 
tot het accepteren van de WeChat 
Pay Betaalmethode en de verrichte 
transacties zowel door Worldline in 
Europa als in Zwitserland als door 
Tenpay in China worden verwerkt. 

26.3 Acceptant erkent dat Tenpay en 
Worldline het recht heeft om Trans-
actielimieten (beperking van het 
Transactiebedrag) bij de Acceptant 
in te stellen, afhankelijk van de acti-
viteiten van Acceptant en de daar-
mee samenhangende risico’s. 

26.4 Een WeChat Pay Transactie kan tot 
180 dagen na de oorspronkelijke 
Transactie terugbetaald worden aan 
de Kaarthouder via het Platform. Ac-
ceptant zal de Kaarthouder informe-
ren over deze maximale 180 dagen 
termijn (bijv. via de algemene voor-
waarden). 

 
 
DEFINITIES 
27. DEFINITIES 
Acquirer: Een betaalinstelling of 

bank die elektronische be-
talingen voor Acceptant in 
ontvangst neemt en afhan-
delt. In de meeste gevallen 
is Worldline de acquirer, 
maar bij iDEAL en debet-
transacties (Maestro en V 
PAY) is Rabobank de ac-
quirer.  

 
Autorisatie: Het proces waarbij, via 

Worldline, toestemming 
gevraagd wordt aan de 
kaartuitgevende instantie 
(issuer), om een betaal-
middel te mogen belasten 
voor een voorgenomen 
Transactie. 

 
Betaalkaartmaatschappijen: Betaalinstanties 

zoals Currence, Master-
Card, Visa, Discover en Di-
ners Club, UnionPay, JCB 
en Bancontact Payconiq 
Company. 

 
Betaalmethode:  Een betaaltoepassing die 

uitgegeven is door een er-
kende instantie om een be-
taling te verrichten. 

 
Chargeback: Het verzoek van de Kaart-

houder of de kaartuitge-
vende instantie (issuer) tot 
een gehele of gedeeltelijke 
teruggave van het 

Transactiebedrag aan de 
Kaarthouder. 

 
Kaarthouder: de rechtmatige aanbieder 

van een betaalmiddel.  
 
Refund: Een Transactie die de ge-

hele of gedeeltelijke terug-
betaling van een eerder 
verrichte credit Transactie  
inhoudt. 

 
Retourpinopdracht: Een Transactie die de 

gehele of gedeeltelijke te-
rugbetaling van een eerder 
verrichten debet Transac-
tie inhoudt.  

 
Reversal: Een Transactie die een 

Autorisatie, die nog niet is 
verwerkt tot een Transac-
tie, geheel of gedeeltelijk 
terugdraait. 

 
Transactie: De uitwisseling van gege-

vens tussen Acceptant en 
Worldline die ervoor zorgt 
dat de kaartuitgevende in-
stantie (issuer) de reke-
ning van de Kaarthouder 
zal crediteren c.q. debite-
ren voor het overeengeko-
men bedrag.  

  
 
 
 
 
 
 



  ALGEMENE VOORWAARDEN AFTERPAY V1.00 
 

  1 

 
INLEIDING: 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
(rechts)handelingen die betrekking hebben op de relatie tussen 
AfterPay en Opdrachtgever. 
 

1. Definities en uitleg 
 
1.1  Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben 
de navolgende begrippen en uitdrukkingen in deze Algemene Voor-
waarden en de Overeenkomst de betekenis die ernaast vermeld 
staat:  
 
Aanvangsdatum:  zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;  
 
AfterPay: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst; 
 
Algemene 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
 
Artikel: enige bepaling van deze Algemene Voor-

waarden;  
 
BTW:  omzetbelasting of enige andere vorm van 

belastingheffing die verband houdt met de 
verkoop van goederen en diensten in het 
Gebied; 

 
Diensten:  zoals gedefinieerd in de Overeenkomst; 
 
Ernstige 
tekortkoming: enige tekortkoming: (i) van Opdrachtgever in 

de nakoming van een van de verplichtingen 
zoals omschreven in artikel 2.3 van de 
Overeenkomst, Artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 (laatste 
alinea), 8.3, 9.6, 9.7 en 9.8; of (ii) die op 
grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk 
Wetboek ontbinding van de Overeenkomst 
zou rechtvaardigen; 

 
EUR:   Euro; 
 
Gebied: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;  
 
Herroepingstermijn: de wettelijke of contractuele termijn (al naar 

gelang het geval) gedurende welke een Klant 
een overeenkomst met de Opdrachtgever 
mag herroepen of annuleren; 

 
Klant:  iedere persoon die een bestelling plaatst bij 

de Opdrachtgever;  
 
Risicotoets: een voorafgaande controle door of namens 

AfterPay bestaande uit (i) het verzamelen en 
verifiëren van de volgende persoons-
gegevens ten aanzien een Klant die kiest 
voor betaling per papieren of digitale factuur 
of automatische incasso via het AfterPay-
systeem wanneer hij een bestelling plaatst 
bij Opdrachtgever: naam, adres, geboorte-
datum, telefoonnummer, IBAN of ander 
rekeningnummer (in geval van automatische 
incasso) en alle andere gegevens die door 
AfterPay, geheel naar eigen inzicht, 
noodzakelijk of passend worden geacht om 
de Diensten te kunnen verlenen; en (ii) een 
beoordeling van de vraag of het gebruik van 
het AfterPay-systeem door de betreffende 
Klant of voor de betreffende bestelling 
verantwoord is, waarbij rekening wordt 
gehouden met de bestel- en betaalhistorie 
van de betreffende Klant en het door 
AfterPay vastgestelde maximale openstaande 
bedrag voor enige bestelling of reeks van 
bestellingen die is geplaatst door de 
betreffende Klant of Klanten in het 
algemeen; 

 
Land:  zoals gedefinieerd in de Overeenkomst; 
 
Opdrachtgever: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst; 
 
Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden 

onderworpen dienstverleningsovereenkomst 
tussen AfterPay en de Opdrachtgever, met 
inbegrip van (al naar gelang het geval) de 
bijlagen bij de Overeenkomst;  

 
Partij:  een partij bij de Overeenkomst;  
 

Vordering:  ieder bedrag dat een Klant verschuldigd is 
aan de Opdrachtgever ter zake van enige 
bestelling; 

Websites: zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;  
 
Werkdag:  iedere dag die niet is een zaterdag, zondag 

of algemeen erkende feestdag in het Gebied;    
1.2  In deze Algemene Voorwaarden:    
- zijn verwijzingen naar wetten en andere van overheidswege 
uitgevaardigde wettelijke regelingen mede verwijzingen naar de 
betreffende wetten en andere van overheidswege uitgevaardigde 
wettelijke regelingen zoals die gelden op het moment waarop een 
beroep wordt gedaan op de bepaling waarin de verwijzing is te 
vinden;    
- geldt hetgeen is bepaald voor enkelvoud tevens voor 
meervoud en omgekeerd;     
- zijn verwijzingen naar overwegingen en bijlagen steeds 
verwijzingen naar overwegingen van en bijlagen bij de Overeen-
komst;     
- omvat het begrip "persoon" natuurlijke personen, rechts-
personen en personenvennootschappen, en omvat het begrip 
"Partij" bij natuurlijke personen mede de wettelijk vertegenwoor-
digers van de betreffende natuurlijke personen;     
- omvat het begrip "product" zowel goederen (met inbegrip 
van zaken in de zin van artikel 3:2 BW) als diensten; en     
- geldt hetgeen is bepaald voor enig geslacht tevens voor alle 
andere geslachten. 
 
 
2.  Diensten; verkoop en levering van Vorderingen 
 
2.1  AfterPay zal de Diensten verlenen naar haar beste weten en 
kunnen. AfterPay mag naar eigen inzicht de Diensten ook door 
derden laten verlenen.  
 
2.2 Schriftelijke verzoeken van of namens Opdrachtgever zullen 
worden uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in de 
Overeenkomst en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk (zonder op 
enige manier levertijden te garanderen); AfterPay zal in geen geval 
gehouden zijn mondelinge verzoeken uit te voeren. Bij 
tegenstrijdige verzoeken of bij enig verzoek van een persoon wiens 
vertegenwoordigingsbevoegdheid AfterPay niet kan vaststellen, 
staat het AfterPay volledig vrij, naar eigen goeddunken, (i) niets te 
doen totdat alle tegenstrijdigheden of onzekerheden zijn 
weggenomen, of (ii) op zodanige wijze te handelen als zij nodig of 
gepast oordeelt voor het naar behoren verlenen van de Diensten.  
 
2.3 Behalve voor zover Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders 
overeenkomen, zal AfterPay geen enkele verplichting hebben om 
een afzonderlijke Klant of een minimaal aantal Klanten gebruik te 
laten maken van het AfterPay-systeem, en is AfterPay gerechtigd, 
geheel naar eigen inzicht, zulk gebruik te weigeren voor individuele 
Klanten of groepen van Klanten dan wel voor iedere afzonderlijke 
bestelling of reeksen van bestellingen (op basis van Risicotoets of 
anderszins).  
 
2.4 Behalve voor zover Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders overeenkomen:    
(i) verbindt AfterPay zich niet tot het onderzoeken van of 
adviseren over of anderszins ter beschikking stellen van enige 
informatie ten aanzien van de kredietwaardigheid of betalings-
bereidheid van enige Klant die een bestelling plaatst bij de 
Opdrachtgever; en    
(ii) kan geen enkele mededeling van AfterPay of (één of meer 
van) haar (in)directe groepsmaatschappijen, aandeelhouders, 
bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers 
(inclusief enige rapportage over enige Risicotoets ten aanzien van 
enige Klant) op enigerlei wijze worden opgevat als het advies of de 
mening van AfterPay over de kredietwaardigheid of 
betalingsbereidheid van enige Klant die een bestelling bij 
Opdrachtgever plaatst. 
 
2.5 Behalve voor zover Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders overeenkomen, zal de verkoop en levering van enige 
Vordering op grond van de Overeenkomst ook (zonder dat een 
aanvullende vergoeding is verschuldigd) alle zekerheidsrechten en 
aanverwante rechten omvatten die verbonden zijn aan de 
betreffende Vordering (met inbegrip van in het bijzonder – maar niet 
uitsluitend – enig recht op teruglevering of revindicatie van de 
producten (op grond van enig retentierecht of eigendoms-
voorbehoud of anderszins)). 
 
2.6 AfterPay is gerechtigd op iedere koopprijs overeenkomstig 
artikel 2.2 van de Overeenkomst het volgende in mindering te 
brengen:    
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(i) ieder bedrag dat zij verplicht moet inhouden op grond van 
toepasselijke wet- of regelgeving;   
(ii) ieder op grond van Artikel 6.2 verschuldigd bedrag;     
(iii) alle vergoedingen die zijn of eventueel worden gefactureerd 
op grond van artikel 3.1 van de Overeenkomst (ongeacht of deze 
vergoedingen opeisbaar zijn);    
(iv) ieder bedrag ten aanzien waarvan AfterPay mogelijk het recht 
heeft om haar betalingsverplichting op grond van Artikel 6.1 op te 
schorten (met inbegrip van in het bijzonder – maar niet uitsluitend – 
enig bedrag dat opeisbaar is op grond van Artikel 5.3 (waarbij 
AfterPay het recht zal hebben – tot de finale buitengerechtelijke of, 
waar van toepassing, gerechtelijke vaststelling van de 
rechtstoestand in kwestie – om dat bedrag voorlopig in mindering te 
brengen);    
(v)  ieder bedrag dat in rekening is gebracht voor enig product 
dat is teruggezonden aan de Opdrachtgever zonder dat creditering 
of terugbetaling heeft plaatsgevonden;    
(vi) ieder bedrag dat gemoeid is met enige teruggaaf van BTW 
dat niet kan worden geïncasseerd als gevolg van 
dwingendrechtelijke regelgeving die de overdracht van aanspraken 
op teruggaaf van BTW beperkt of verhindert dan wel als gevolg van 
enig tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de 
verplichting om aanspraak te maken op teruggaaf van BTW of om 
deze BTW af te dragen voor enige Vordering die op grond van de 
Overeenkomst is overgedragen aan AfterPay.  
 
2.7 Geen enkele bepaling van de Overeenkomst zal op enigerlei 
wijze het recht van AfterPay beperken om naar eigen goeddunken 
enige of alle Vorderingen of haar rechten op grond van de 
Overeenkomst te verkopen, over te dragen, te bezwaren of er op 
welke manier dan ook anderszins over te beschikken. 
 
 
3.  Verplichtingen van de Opdrachtgever 
 
3.1 De Opdrachtgever is verplicht AfterPay te voorzien van alle 
van belang zijnde gegevens over iedere specifieke Vordering aan de 
hand van de door AfterPay vast te stellen specificaties, met inbegrip 
van in het bijzonder (maar niet uitsluitend):    
(i) de naam van de betreffende Klant en zijn correcte factuur- 
en bezorgadres (overeenkomend met het adres uit de Risicotoets);   
(ii) het ordernummer;   
(iii) de factuurdatum, het gefactureerde bedrag en de ver-
schuldigde BTW (afzonderlijk genoteerd).  
 
3.2 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om:   
(i) alle verplichtingen uit iedere overeenkomst met een Klant die 
schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering behoorlijk na te komen en ieder besteld 
product aan de Klant te leveren binnen de door AfterPay aan de be-
treffende Klant toegekende termijn voor betaling van de Vordering;   
(ii)  niets te doen of na te laten dat, naar het redelijk oordeel van 
AfterPay, mogelijk aanleiding kan geven tot door derden geldend 
maken van vorderingen tegen AfterPay of haar groepsmaatschap-
pijen, bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegen-
woordigers. 
 
3.3 Voor zover ter zake van enige op grond van de Overeen-
komst aan AfterPay overgedragen Vordering enig bedrag aan de 
Opdrachtgever wordt voldaan of op een bankrekening van de 
Opdrachtgever wordt gestort, dient de Opdrachtgever:   
(i) het betreffende bedrag in beheer te houden voor AfterPay en 
dat bedrag onmiddellijk aan AfterPay over te maken tezamen met 
alle originele documentatie (afschrift bankoverschrijving, controle-
strook, betalingsbewijs, kwitantie, etc.);  
(ii) alle aanspraken op enige creditboeking als gevolg van de 
storting op de bankrekening van de Opdrachtgever onmiddellijk aan 
AfterPay over te dragen en AfterPay een onherroepelijke volmacht te 
verlenen om de bank van de Opdrachtgever te instrueren de het 
bedrag van de creditboeking over te maken naar de rekening die 
staat vermeld op de facturen zoals beschreven in Artikel 5.2 aanhef 
en onder h. 
 
Vanaf het moment dat zij op de hoogte is van dergelijke over-
makingen zal AfterPay zich onthouden van het uitoefenen van haar 
rechten als cessionaris van de betreffende Vordering (door het innen 
van de betreffende Vordering bij de betreffende Klant of 
anderszins). 
  
3.4 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om:   
(i) aan Klanten geen betalingstermijn in het vooruitzicht te 
stellen die langer is dan de betalingstermijn die AfterPay hanteert 
ten aanzien van Vorderingen die op grond van de Overeenkomst zijn 
of overgedragen waarschijnlijk zullen worden overgedragen;   
(ii) bij het verstrekken van informatie aan Klanten alleen gebruik 
te maken van merken, logo’s en klantinformatie die door AfterPay is 
verstrekt, en de betreffende merken, logo's en klantinformatie, 

zodra AfterPay dit verzoekt, te zullen herzien of vervangen met 
inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst en deze 
Algemene Voorwaarden;   
(iii) geen enkele Klant een Herroepingstermijn toe te kennen 
boven zestig (60) Werkdagen, gerekend vanaf de datum van de 
bestelling. 
3.5 Voor zover de Opdrachtgever aan enige Klant de 
mogelijkheid biedt om enig besteld product in een fysieke winkel 
van de Opdrachtgever te ruilen of te retourneren:    
(i) blijven in geval van ruilen alle betalingsverplichtingen van de 
betreffende Klant ter zake van de op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering volledig in stand;    
(ii) blijven in geval van retourneren alle betalingsverplichtingen 
van de betreffende Klant ter zake van de op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering volledig in stand totdat de 
bestelling door de Opdrachtgever wordt geannuleerd en AfterPay 
van de annulering op de hoogte wordt gebracht;    
(iii) is de Opdrachtgever verplicht zich te onthouden van het 
contant (terug)betalen van enig bedrag aan de betreffende Klant 
omdat enig besteld product in een fysieke winkel van de Opdracht-
gever is geruild of geretourneerd;     
(iv) verbindt de Opdrachtgever zich jegens AfterPay om alle 
Klanten te wijzen op het bepaalde in de onderdelen (i) tot en met 
(iii) van dit Artikel 3.5 door middel van een ondubbelzinnige 
mededeling op de Websites en op de pakbon voor enige bestelling.     
3.6 De Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van AfterPay om 
tijdig alle BTW en andere belastingen, accijnzen of heffingen te 
voldoen die verschuldigd zijn of worden door de Opdrachtgever als 
gevolg van enige bestelling geplaatst door een Klant die schuldenaar 
is van enige op grond van de Overeenkomst overgedragen 
Vordering. 
  
3.7 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om tijdig alle 
informatie aan AfterPay te verstrekken ten aanzien van:    
(i) de herroeping of annulering van enige bestelling, de 
ontbinding van een overeenkomst of het terugzenden van een 
product door een Klant die schuldenaar is van enige op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering (door middel van een 
mededeling aan AfterPay binnen twee (2) Werkdagen nadat enige 
zodanige gebeurtenis heeft plaatsgevonden);   
(ii) enig geschil of enige (gerechtelijke) procedure aangaande 
enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering;   
(iii) enige afdracht, overboeking of betaling ontvangen door de 
Opdrachtgever met betrekking tot enige op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering;   
(iv) belastingen en andere heffingen die zijn verschuldigd of 
betaald met betrekking tot enige op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering, voor zover AfterPay daar om verzoekt;   
(v) iedere wezenlijke wijziging in de productenportefeuille van de 
Opdrachtgever,   
alsmede andere soortgelijke informatie en documenten ten aanzien 
van de onderneming van de Opdrachtgever en andere omstandig-
heden die van belang of bruikbaar kunnen zijn voor de verlening van 
de Diensten of de naleving door AfterPay van haar verplichtingen uit 
hoofde van de toepasselijke regelgeving ter voorkoming van 
witwassen of terrorismefinanciering, met inbegrip van in ieder geval 
(maar niet uitsluitend): gegevens van toezichthouders en 
registerhouders, registratienummers, statutaire naam, handels-
naam, statutair adres, vestigingsadres, namen van statutaire 
bestuurders en vertegenwoordigers van de Opdrachtgever alsmede 
informatie ten aanzien van enige (verwachte) verandering van het 
voorgaande; informatie over de (in)directe juridische en econo-
mische eigendom van (de onderneming van) de Opdrachtgever 
alsmede informatie aangaande enige (verwachte) verandering van 
het voorgaande; details van enige (verwachte) verandering in de 
juridische en economische eigendom van activa en passiva van de 
Opdrachtgever; informatie aangaande enige (verwachte) 
verandering ten aanzien van degenen die de Opdrachtgever 
(in)direct vertegenwoordigen. 
 
3.8 AfterPay heeft het recht om de administratie, bankrekeningen 
en andere boeken of bescheiden van de Opdrachtgever te 
onderzoeken, in beginsel eenmaal per jaar en voorts zodra er een 
redelijke grond is om te veronderstellen dat de Opdrachtgever 
tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen 
(bijvoorbeeld door schending van een van de garanties opgesomd in 
Artikel 5.1 of Artikel 5.2, door het niet verstrekken van enig 
afleverbewijs of vanwege klachten over de gegevensbescherming). 
AfterPay heeft recht op onbelemmerde toegang tot de (kantoor-) 
ruimtes waar de Opdrachtgever zijn of haar onderneming exploiteert 
gedurende de gebruikelijke werktijden om het betreffende 
onderzoek te kunnen uitvoeren. 
   
4.  Vergoedingen 
 
4.1 Alle opgegeven vergoedingen zijn exclusief BTW en andere 
belastingen, accijnzen of heffingen. 



  ALGEMENE VOORWAARDEN AFTERPAY V1.00 
 

  3 

 
4.2 Alle vergoedingen worden wekelijks gefactureerd en dienen 
binnen tien (10) Werkdagen na de factuurdatum te worden voldaan 
(voor zover ze niet zijn verrekend met de op grond van artikel 2.2 
van de Overeenkomst verschuldigde koopprijs). AfterPay is 
gerechtigd op ieder door haar gewenst ogenblik:   
(i) vergoedingen afzonderlijk te factureren;    
(ii) vergoedingen die aan de Opdrachtgever zijn of naar 
verwachting zullen worden gefactureerd (ongeacht of deze opeisbaar 
zijn) en door de Opdrachtgever aan AfterPay verschuldigde 
terugbetalingen te verrekenen met  de op grond van artikel 2.2 van 
de Overeenkomst verschuldigde koopprijs;    
(iii) te verlangen dat de Opdrachtgever een vooruitbetaling doet 
voor enige vergoeding of terugbetaling die waarschijnlijk 
verschuldigd zal worden vanwege de verlening van de Diensten, en 
de Opdrachtgever zal een dergelijke betaling doen wanneer AfterPay 
daar om verzoekt. 
 
4.3 AfterPay is gerechtigd jaarlijks door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever terugkerende 
(periodieke) vergoedingen te verhogen en de betreffende verhoging 
wordt geacht te zijn aanvaard indien deze niet schriftelijk door de 
Opdrachtgever is afgewezen binnen vijftien (15) Werkdagen na de 
betreffende kennisgeving.  
 
4.4 Bij wezenlijke wijzigingen in de productenportefeuille of de 
leveringsvoorwaarden van de Opdrachtgever of een wezenlijke 
toename van het gemiddeld aantal productgerelateerde klachten in 
een willekeurige periode van zes (6) maanden, is AfterPay 
gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 
Opdrachtgever een of meerdere van de (periodieke) vergoedingen te 
verhogen en de betreffende verhoging wordt geacht te zijn aanvaard 
indien deze niet schriftelijk is afgewezen binnen vijftien (15) 
Werkdagen na de betreffende kennisgeving. 
 
4.5 De Opdrachtgever doet afstand van ieder aan hem of haar 
eventueel toekomend recht om zich te beroepen op verrekening of 
opschorting ten aanzien van enig door AfterPay op grond van de 
Overeenkomst gefactureerd bedrag.  
   
5. Garanties 
 
5.1 De Opdrachtgever garandeert AfterPay, in de wetenschap dat 
AfterPay bij het aangaan van de Overeenkomst op de juistheid van 
elk van de betreffende verklaringen vertrouwt en dat die de reden 
en aanleiding voor het aangaan ervan vormen, dat de volgende 
verklaringen ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst in alle 
opzichten juist en volledig zijn:   
(a) de gegevens die zijn opgenomen in de (gedeelten van de) 
Overeenkomst waarin de Opdrachtgever wordt beschreven zijn in 
alle opzichten juist en volledig;    
(b) alle informatie die door of namens de Opdrachtgever aan 
AfterPay of haar adviseurs is verschaft tijdens de onderhandelingen 
over de Overeenkomst was bij het verschaffen en is nog steeds in 
alle opzichten juist en volledig; de betreffende informatie is niet 
misleidend door het weglaten of in het midden laten van feiten of 
om enige andere reden; en ieder document dat AfterPay 
voorafgaand aan ondertekening van de Overeenkomst door of 
namens de Opdrachtgever werd aangereikt is een gelijkluidende en 
(voor zover aan de orde) volledige kopie van het origineel;    
(c) de Opdrachtgever is volledig bevoegd om de Overeenkomst 
aan te gaan en door ondertekening is Opdrachtgever conform de 
bepalingen van de Overeenkomst gebonden aan de daarin neer-
gelegde verplichtingen;   
(d) de activa van de Opdrachtgever zijn niet onderworpen aan 
beslag of executie; er zijn geen vonnissen, beschikkingen of 
uitspraken tegen de Opdrachtgever of met gevolgen voor de 
Opdrachtgever die nog ten uitvoer moeten worden gelegd;   
(e) de activiteiten van de Opdrachtgever zijn op generlei wijze 
ultra vires of zonder bevoegdheid ontplooid, ongeldig of strijdig met 
enig (wettelijk) voorschrift of enige van overheidswege daaraan 
gestelde voorwaarde;   
(f) voor het huidige bedrijf van de Opdrachtgever is iedere 
vergunning, ontheffing, goedkeuring en machtiging verkregen die 
nodig mocht zijn om dat bedrijf rechtsgeldig en doeltreffend te 
kunnen exploiteren op de plaatsen en op de wijze waarop dat 
feitelijk gebeurt en aan alle toepasselijke vereisten is volledig 
voldaan; de Opdrachtgever is dienaangaande niet bekend met enige 
omstandigheid (met inbegrip van het aangaan of uitvoeren van de 
Overeenkomst) die hetzij ertoe zou kunnen leiden dat in die situatie 
verandering komt door intrekking, vervallenverklaring, vernietiging, 
opschorting of herroeping, hetzij op enigerlei wijze voortzetting of 
verlenging in gevaar zou kunnen brengen;    
(g) er zijn geen vonnissen, beschikkingen, verzoeken of besluiten 
tot ontbinding, verlening van uitstel van betaling of faillietverklaring 
dan wel het onder curatele stellen ten aanzien van (de onderneming 
van) de Opdrachtgever; er is geen vereffenaar, bewindvoerder of 
curator aangesteld met betrekking tot (enig deel van) de 
onderneming van de Opdrachtgever; de Opdrachtgever heeft niet 

opgehouden te betalen, is niet insolvent en verkeert niet (feitelijk) in 
betalingsonmacht; er zijn geen omstandigheden die aanleiding 
geven te veronderstellen dat een vereffenaar, bewindvoerder of 
curator zal worden benoemd;    
(h) de onderneming en activiteiten van de Opdrachtgever zijn, 
voor zover Opdrachtgever bekend, niet het onderwerp (geweest) 
van enig onderzoek door of namens enige (semi)overheidsinstelling 
of toezichthouder;    
(i) de Opdrachtgever heeft AfterPay volledig en juist op de 
hoogte gebracht van alle feiten en omstandigheden die verband 
houden met de (voorgenomen) activiteiten van de Opdrachtgever 
voor zover deze  redelijkerwijs geacht moeten worden van belang te 
zijn voor het kunnen verlenen van diensten vergelijkbaar met de 
Diensten.  
 
5.2 Verder garandeert de Opdrachtgever aan AfterPay, in de 
wetenschap dat AfterPay bij het kopen van de Vorderingen op de 
juistheid van elk van de betreffende verklaringen vertrouwt en dat 
die reden en aanleiding voor de koop van de betreffende Vordering 
zijn, dat ten aanzien van iedere op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering de volgende verklaringen op de datum van 
de verkoop en levering van de betreffende Vordering en op de 
datum van levering van de bestelling die resulteert in de betreffende 
Vordering in alle opzichten juist en volledig zijn:   
(a) iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering is een consument als 
omschreven in Richtlijn 2011/83/EU;    
(b) het factuur- en leveringsadres van iedere Klant die 
schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering is een adres in het Gebied;    
(c) de Opdrachtgever is gerechtigd om de volle juridische en 
economische eigendom van iedere Vordering waarvan de verkoop of 
levering met de Overeenkomst wordt beoogd aan AfterPay te 
verkopen en te leveren en iedere zodanige Vordering is vrij van enig 
pand, vordering, recht, zekerheidsrecht, last, bezwaring of ander 
soort recht van enige derde;   
(d) iedere op grond van de Overeenkomst overgedragen 
Vordering is uitgedrukt in EUR;   
(e) geen enkele Klant zal op enigerlei wijze gerechtigd zijn om 
enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering te 
betwisten, er bezwaar tegen te maken, gedeeltelijk niet te betalen 
of betaling ervan op te schorten, of te verrekenen met een schuld, 
en de Opdrachtgever is zich niet bewust van feiten of omstandig-
heden die doen vermoeden dat enige Klant enig zodanig recht 
pretendeert;   
(f) de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en iedere 
Klant die schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering is onderworpen aan de wetten en BTW-
tarieven van het Land waar de betreffende Klant zijn factuuradres 
heeft en de betreffende Vordering is op grond van de betreffende 
wetten overdraagbaar onder de voorwaarden neergelegd in de 
Overeenkomst;   
(g) iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering is naar behoren ingelicht 
over de daarop betrekking hebbende verkoop en levering in 
overeenstemming met de Overeenkomst;    
(h) iedere (papieren of digitale) factuur en ieder formulier voor 
een automatische incasso verstrekt door de Opdrachtgever aan 
enige Klant die schuldenaar is van enige op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering bevat de meest recente 
rekeninggegevens die AfterPay aan de Opdrachtgever specifiek voor 
de betaling van Vorderingen heeft verstrekt;   
(i) het totale bedrag dat verschuldigd is door iedere Klant die 
schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering is in rekening gebracht binnen tien (10) 
weken na het tot stand komen van de overeenkomst waaruit de 
verschuldigdheid van het betreffende bedrag voortvloeit;    
(j) het bedrag dat verschuldigd is door enige Klant die 
schuldenaar is van enige op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering heeft niet uitsluitend betrekking  
op bijkomende kosten (waaronder in ieder geval – maar niet 
uitsluitend – worden verstaan verzend- en administratiekosten);   
(k) iedere Klant die schuldenaar is van enige op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering, kan minderjarig zijn maar is 
voor het overige volledig bekwaam en bevoegd om de bestelling te 
plaatsen die resulteert in de betreffende Vordering;   
(l) geen bestelling die resulteert in een overeenkomstig de 
Overeenkomst verkochte en gecedeerde Vordering heeft betrekking 
op het digitaal downloaden van "Content as a Service (CaaS)";   
(m) geen bestelling die resulteert in een op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering zal aanleiding geven tot door 
derden geldend maken van enige aanspraak tegen AfterPay of één 
van haar groepsmaatschappijen, bestuurders, functionarissen, 
werknemers of vertegenwoordigers (met inbegrip van in ieder geval 
– maar niet uitsluitend – enige aansprakelijkstelling op welke grond 
dan ook ten aanzien van belastingen, accijnzen of heffingen 
verschuldigd door de Opdrachtgever als gevolg van een dergelijke 
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bestelling of ten aanzien van aan enige Klant geleverde producten 
naar aanleiding van een dergelijke bestelling);   
(n) geen enkele Klant die schuldenaar is van enige op grond van 
de Overeenkomst overgedragen Vordering, is vermeld in enige 
sanctie- of anti-terrorismelijst (met inbegrip van in ieder geval  
– maar niet uitsluitend – enige sanctie- of anti-terrorismelijst van de 
Europese Unie, de Verenigde Naties of de Wereldbank);   
o) iedere Klant heeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingestemd 
met het verwerken, opslaan en overdragen van zijn 
persoonsgegevens als omschreven in Artikel 9.8;   
(o)  de Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn of haar 
verplichtingen zoals omschreven in de artikelen 2.3 en 2.4.2 van de 
Overeenkomst alsmede die in Artikel 10. 
 
5.3 In geval van een inbreuk op (een of meer van) de garanties 
neergelegd in de Artikelen 5.1 en 5.2 is de Opdrachtgever verplicht 
aan AfterPay onmiddellijk een zodanig bedrag te voldoen als nodig is 
om AfterPay in de positie te brengen waarin zij zou hebben verkeerd 
als er geen sprake was geweest van de betreffende inbreuk, 
onverminderd het recht van AfterPay om op enigerlei grond 
schadevergoeding te verlangen ter zake van de betreffende inbreuk.  
  
 
6. Bevoegdheden van AfterPay  
 
6.1 In het geval dat enig opeisbaar bedrag dat op grond van de 
Overeenkomst aan Opdrachtgever is gefactureerd gedurende meer 
dan vijf (5) Werkdagen onbetaald is gebleven en in het geval van 
enige Ernstige Tekortkoming van de Opdrachtgever (met inbegrip 
van het geval dat er op het eerste gezicht bewijs is van een 
schending van de garanties neergelegd in de Artikelen 5.1 en 5.2), 
is AfterPay gerechtigd (met behoud van alle andere rechten en 
bevoegdheden die zij op grond van de Overeenkomst eventueel 
tegen enige andere Partij geldend zou kunnen maken) om de 
nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeen-
komst op te schorten totdat de Opdrachtgever het betreffende 
bedrag volledig heeft betaald tezamen met de daarover 
opgebouwde rente, dan wel (al naar gelang het geval) de 
betreffende Ernstige Tekortkoming heeft hersteld. Het voorgaande 
geldt eveneens voor het geval AfterPay bekend is of wordt met 
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het bestaan of de 
overdraagbaarheid van een Vordering. Indien de koopprijs op dat 
moment al is betaald, heeft AfterPay het recht om (al dan niet 
voorlopig) een bedrag te factureren dat gelijk is aan de reeds 
betaalde koopprijs, zonder dat dit geldt als een uitoefening van 
haar rechten op grond van de Overeenkomst. 
 
6.2 Indien:   
(i) enige op grond van de Overeenkomst overgedragen 
Vordering nietig is of anderszins gebreken vertoont als gevolg van 
een herroeping, annulering of ontbinding van de betreffende 
bestelling of de overeenkomst dan wel als gevolg van het 
terugzenden van een product door de Klant die schuldenaar is van 
de betreffende Vordering; of    
(ii) enige op grond van de Overeenkomst overgedragen 
Vordering door de Opdrachtgever is gecrediteerd aan de Klant die 
schuldenaar is van de betreffende Vordering; of     
(iii) er sprake is van wijziging van de gegevens ten aanzien van 
de Klant die door de Opdrachtgever aan AfterPay zijn verstrekt (voor 
zover deze gegevens door AfterPay worden gebruikt bij het 
uitvoeren van de Risicotoets); of    
(iv) er sprake is van een Ernstige Tekortkoming van de 
Opdrachtgever ten aanzien van enige op grond van de 
Overeenkomst overgedragen Vordering,     
heeft AfterPay het recht om (met behoud van alle andere rechten 
en bevoegdheden die zij op grond van de Overeenkomst eventueel 
tegen de Opdrachtgever geldend zou kunnen maken) te allen tijde 
de verkoop en levering van de betreffende Vordering ongedaan te 
maken door middel van een daartoe strekkende schriftelijke 
verklaring en de Opdrachtgever zal dan onmiddellijk gehouden 
zijn tot het aan AfterPay terugbetalen van de totale koopprijs die 
AfterPay heeft voldaan aan de Opdrachtgever in verband met die 
verkoop en levering. 
 
6.3 AfterPay heeft het recht om binnen een (1) Werkdag na de 
online goedkeuring als bedoeld in artikel 2.1 van de Overeen-
komst een handmatige controle op de betreffende bestelling uit te 
voeren om bij dubieuze bestellingen de overdracht van daaruit 
voortvloeiende Vorderingen weer ongedaan te maken. Iedere 
eventuele ongedaanmaking wordt onmiddellijk per e-mail 
doorgegeven aan de Opdrachtgever. Indien ten tijde van 
ongedaanmaking van enige overdracht de bestelling nog niet is 
verwerkt in het logistieke proces heeft de Opdrachtgever de 
inspanningsverplichting om die bestelling eenzijdig te annuleren. 
 
6.4 Zodra enige op grond van de Overeenkomst overgedragen 
Vordering opeisbaar is, heeft AfterPay het recht om alle 
maatregelen te treffen die zij nodig acht om de betreffende 
Vordering te kunnen incasseren (met inbegrip van het inleiden van 
gerechtelijke procedures). De Opdrachtgever verbindt zich jegens 

AfterPay om AfterPay op eerste verzoek te ondersteunen in haar 
incasso-activiteiten door het verstrekken van informatie en 
documenten of het doen of nalaten van al hetgeen redelijkerwijs 
nodig of nuttig is voor de bescherming van de belangen van 
AfterPay als schuldeiser. 
    
7. Overmacht 
 
7.1 Een Partij is niet aansprakelijk jegens de andere Partij 
wegens het niet tijdig of niet volledig nakomen van enige 
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst als de betreffende 
tekortkoming het gevolg is van:   
(i) enige oorlog, volksoproer, terroristische aanslag, staking, 
bedrijfsbezetting, uitsluiting van personeel, vakbondsactie, brand, 
ontploffing, natuurramp (waaronder mede – maar niet uitsluitend – 
wordt verstaan enige overstroming, droogte of orkaan) of 
onvoorzienbare interventie van enige (semi-)publiekrechtelijke 
instelling (waaronder mede – maar niet uitsluitend – wordt verstaan 
enig overheidslichaam) die de bedrijfsvoering van de in dit Artikel 7.1 
eerstbedoelde Partij rechtstreeks aantast; of   
(ii) enige andere gebeurtenis buiten de macht van de in dit 
Artikel 7.1 eerstbedoelde Partij, op voorwaarde dat de betreffende 
gebeurtenis niet op grond van artikel 6:75 BW voor rekening komt 
van de tekortschietende Partij. 
 
7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing op verplichtingen van de 
Opdrachtgever uit hoofde van de garanties neergelegd in Artikel 5 of 
Artikel 9.6 en evenmin op de vrijwaring neergelegd in Artikel 8.3 of 
9.7. 
 
7.3 Het vervallen van aansprakelijkheid ingevolge Artikel 7.1 
doet op geen enkele wijze afbreuk aan het voortbestaan van de 
verplichting die niet kan worden nagekomen als gevolg van enige 
gebeurtenis opgesomd in de paragrafen (i) en (ii) van Artikel 7.1; in 
dat geval wordt enkel de nakoming van betreffende verplichting 
opgeschort zolang als de betreffende gebeurtenis nakoming door de 
in Artikel 7.1 eerstbedoelde Partij verhindert.  
 
7.4 De rechten van enige Partij uit hoofde van de Artikelen 6 en 
12 of enige beëindigingsregeling in de Overeenkomst worden op 
geen enkele wijze beperkt door het bepaalde in dit Artikel 7. 
 
 
8. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
8.1 Behalve in geval van schade die het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van 
AfterPay, is AfterPay in geen geval aansprakelijk jegens de 
Opdrachtgever:    
(i) voor schade voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van 
AfterPay dat beschouwd kan worden als een voorzienbare of  voor 
de hand liggende reactie op enig verzoek van of namens de 
Opdrachtgever; noch   
(ii) voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de gebrekkig-
heid van door of namens de Opdrachtgever te beschikking gestelde 
diensten of goederen (met inbegrip van zaken en gegevens); noch    
(iii) voor schade waarvoor AfterPay niet binnen twaalf (12) 
maanden na het schadeveroorzakende handelen of nalaten door 
Opdrachtgever schriftelijk aansprakelijk is gesteld; noch   
(iv) (behalve voor zover in Artikel 8.2 anders is bepaald) voor 
schade die het (totaal)bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de 
(aansprakelijkheids)verzekering(en) van AfterPay te boven gaat;   
(v)  voor enige indirecte schade of gevolgschade zoals gederfde 
winst en verlies van contracten door de Opdrachtgever.  
 
8.2 Indien om welke reden dan ook geen bedragen worden 
uitgekeerd uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering of 
verzekeringen waarnaar wordt verwezen in Artikel 8.1 aanhef en 
onder (iv), zal de totale aansprakelijkheid van AfterPay beperkt zijn 
tot 10% van het totaalbedrag aan vergoedingen die aan de 
Opdrachtgever in rekening zijn gebracht in het kalenderjaar waarin 
het schadeveroorzakende handelen of nalaten plaatsvond.   
 
8.3 De Opdrachtgever verbindt zich om AfterPay te vrijwaren 
voor alle verliezen, aansprakelijkheid, schade of kosten (waaronder 
mede – maar niet uitsluitend – worden verstaan alle onderzoeks-, 
taxatie- en adviseurskosten) waarmee AfterPay mocht worden 
geconfronteerd doordat enige derde (waaronder mede – maar niet 
uitsluitend – wordt verstaan enige belastingdienst, consumenten-
autoriteit of toezichthouder van enig land) tegen AfterPay enige 
aanspraak geldend maakt of maatregel treft die op enigerlei wijze 
samenhangt met de verlening van de Diensten, behalve voor zover 
de betreffende aanspraak of maatregel het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van AfterPay. Voor de toepassing van dit 
Artikel 8.3 betekent "AfterPay" zowel AfterPay zelf als elk van haar 
groepsmaatschappijen, bestuurders, functionarissen, werknemers 
en vertegenwoordigers. 
   
9. Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens 
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9.1 Elk van Partijen is verplicht om alle bedrijfsinformatie die een 
Partij heeft verkregen of op enig ogenblik nog zal verkrijgen door de 
verlening of gebruikmaking van de Diensten ingevolge de 
Overeenkomst, geheim te houden en deze overigens op geen andere 
wijze te gebruiken dan enkel voor het verlenen of gebruiken van de 
Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. 
Het voorgaande geldt niet voor zover de informatie wordt gedeeld 
met of wordt gebruikt door werknemers, vertegenwoordigers, 
groepsmaatschappijen, bestuurders of functionarissen van een Partij 
die over de informatie moeten beschikken om behoorlijke nakoming 
van de Overeenkomst mogelijk te maken. 
 
9.2 De verplichting neergelegd in Artikel 9.1 vervalt indien en 
voor zover Bedrijfsinformatie:   
(i) al deel uitmaakt of deel gaat uitmaken van publieke bronnen 
anders dan als gevolg van het in strijd met Artikel 9.1 vrijgeven van 
de betreffende bedrijfsinformatie door de in Artikel 9.1 eerst-
bedoelde Partij;    
(ii) al openbaar was anders dan als gevolg van het in strijd met 
Artikel 9.1 openbaar maken van de betreffende bedrijfsinformatie 
door de in Artikel 9.1 eerstbedoelde Partij;    
(iii)  te goeder trouw verkregen is van enige derde en jegens de 
betreffende derde geen geheimhoudingsverplichting in acht dient te 
worden genomen; of    
(iv)  verschaft of openbaar gemaakt dient te worden op grond van 
enige wettelijke verplichting of beurs- of andere reglementen.  
 
9.3 Het staat elk van Partijen (en iedere werknemer, 
vertegenwoordiger of agent van de betreffende Partij) volledig vrij 
om aan derden zonder enige beperking informatie en stukken (met 
inbegrip van adviezen of andere analyses) te verschaffen ter zake 
van de fiscale behandeling en structuur van enige transactie die zij 
tot stand brengt.  
 
Het bepaalde in de Overeenkomst doet op geen enkele wijze afbreuk 
aan het recht van elk van Partijen om ter zake van de fiscale 
behandeling en structuur van de betreffende transactie een door 
haarzelf gekozen belastingadviseur te raadplegen. 
 
9.4 Iedere Partij is verplicht alle benodigde maatregelen te 
treffen om te waarborgen dat haar optreden te allen tijde in 
overeenstemming is met alle in Nederland en het Gebied geldende 
wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoons-
gegevens, en in het bijzonder passende technische en 
organisatorische maatregelen te treffen tegen ongeautoriseerde of 
onrechtmatige verwerking van, en tegen onopzettelijk verlies of 
vernietiging of beschadiging van, persoonsgegevens. 
 
9.5 Partijen erkennen en aanvaarden dat AfterPay de 
verantwoordelijke is ten aanzien van alle persoonsgegevens van 
Klanten die worden verzameld, verwerkt en ontvangen door 
AfterPay in verband met enige op grond van de Overeenkomst 
overgedragen Vordering, met uitzondering van de gegevens die het 
betalingsverleden van een Klant betreffen in verband met 
voorafgaand aan de Aanvangsdatum bij de Opdrachtgever 
geplaatste bestellingen (het "Betalingsverleden"), indien zulke 
gegevens met AfterPay worden gedeeld. Partijen erkennen en 
aanvaarden dat AfterPay de bewerker is en de Opdrachtgever de 
verantwoordelijke ten aanzien van het Betalingsverleden en dat, in 
het geval deze gegevens worden gedeeld, de Opdrachtgever 
toestemming en opdracht geeft aan AfterPay en de door haar 
ingeschakelde derden om gegevens ter zake van het 
Betalingsverleden te verwerken indien en voor zover dit 
redelijkerwijs nodig is voor het verlenen van de Diensten. Voor 
zover de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande de 
verwerking van persoonsgegevens dat voorschrijft, zullen Partijen 
met elkaar een afzonderlijke bewerkersovereenkomst aangaan.  
 
9.6 De Opdrachtgever garandeert dat:    
(i) de nakoming door AfterPay van haar verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst niet zal resulteren in enige schending 
van toepasselijke wet- of regelgeving ten aanzien van de 
bescherming van persoonsgegevens;  
(ii) zij AfterPay niet zal opdragen om op zodanige wijze te 
handelen dat AfterPay daardoor mogelijk haar verplichtingen 
schendt uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving ten 
aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
9.7 Onverminderd enige verplichting van AfterPay op grond van 
dit Artikel 9, zal de Opdrachtgever AfterPay vrijwaren en 
gevrijwaard houden voor alle schade van welke aard dan ook (al dan 
niet voorzienbaar) als gevolg van of in verband met enige 
aanspraak, vordering of procedure van enige persoon die AfterPay 
ervan beschuldigt dat zij door het nakomen van haar verplichtingen 
uit hoofde van de Overeenkomst of de instructies van de 
Opdrachtgever in strijd handelt met de toepasselijke wet- of 
regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
9.8 De Opdrachtgever verbindt zich jegens AfterPay om tijdig te 
waarborgen dat iedere Klant die schuldenaar is of kan worden van 

enige op grond van de Overeenkomst overgedragen Vordering 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig instemt met:   
(i) de verstrekking aan AfterPay van persoonsgegevens in 
verband met enige bestelling die door de betreffende Klant is 
geplaatst bij de Opdrachtgever en de Betaalgeschiedenis van de 
betreffende Klant wegens bij de Opdrachtgever geplaatste 
bestellingen;   
(ii) de opslag, verwerking en verstrekking van persoonsgegevens 
ten aanzien van de betreffende Klant door AfterPay aan haar 
groepsmaatschappijen of aan derden. 
 
 
10. Gegevensoverdracht 
 
10.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal AfterPay aan 
de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kosteloos gegevens uit 
te wisselen via de AfterPay-interface.  
10.2 Het door de Opdrachtgever via de AfterPay-interface ver-
strekken of ophalen van gegevens geschiedt geheel op eigen risico.  
AfterPay is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de 
Opdrachtgever voor schade door gegevensverlies, vernietiging van 
gegevens, wijziging van gegevens, toegang door derden of 
onrechtmatige verwerking van gegevens. Klantgegevens moeten in 
versleutelde vorm worden aangeboden. AfterPay biedt gegevens-
overdracht aan via HTTPS (SSL). De Opdrachtgever verbindt zich 
om deze versleuteling te gebruiken. Het voorgaande geldt mutatis 
mutandis voor het delen of openbaar maken van informatie, 
berichten en gegevens en ander materiaal via het internet.  
 
De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat informatie die op deze 
wijze is overgedragen niet volledig kan worden afgeschermd voor 
derden. Net zoals het geval is bij andere communicatiekanalen, 
bestaat het gevaar dat vertrouwelijke gegevens onbedoeld verkeerd 
worden verzonden of in het geheel niet worden afgeleverd. AfterPay 
is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Opdrachtgever 
voor de eventuele onbetrouwbaarheid van de doorgifte van 
gegevens via het internet. 
 
10.3 Bij het ontdekken van enige fout in de gegevensoverdracht 
(zoals bijvoorbeeld gegevens die niet aankomen in het AfterPay-
systeem, fouten in logboeken, etc.), is AfterPay niet gehouden enig 
bericht te sturen aan de Opdrachtgever of enige nieuwe poging te 
doen tot het overdragen van de niet-overgedragen gegevens.  
 
10.4 De specificaties van de interface worden vastgesteld door 
AfterPay. AfterPay verbindt zich om de Opdrachtgever zo ver van 
tevoren als redelijkerwijs mogelijk te informeren over alle 
wijzigingen in de infrastructuur van de interface of andere ICT-
gerelateerde wijzigingen. De Opdrachtgever zal op zijn of haar beurt 
zorgen voor iedere noodzakelijke aanpassing. AfterPay zal niet 
zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever overgaan tot 
lancering van de interface.  
 
De Opdrachtgever zal stamgegevens en factuurgegevens over de 
schuldenaren overdragen aan AfterPay en daarbij gebruik maken 
van de interface die voor gegevensoverdracht ter beschikking is 
gesteld. Gegevens zullen worden overgedragen op basis van 
afzonderlijke facturatie. Om te waarborgen dat de koopprijs van de 
Vorderingen wordt betaald binnen de periode zoals beschreven in 
artikel 2.2 van de Overeenkomst, zal gegevensoverdracht iedere 
Werkdag (maandag tot en met vrijdag) worden voltooid voor 18:00 
uur CET. 
 
10.5 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat betalingen en 
creditnota's die worden uitgereikt in overeenstemming met de 
specificaties van de interface op juiste wijze kunnen worden 
geïdentificeerd door AfterPay en dat in het geval van 
retourzendingen, er creditnota’s worden uitgereikt met een uniek 
referentienummer en tijdig worden overgedragen (indien mogelijk, 
binnen de betalingstermijn van de factuur). 
 
10.6 De Opdrachtgever aanvaardt de kosten verbonden aan de 
aanpassingen van zijn of haar eigen systeem die noodzakelijk zijn 
om te voldoen aan zijn of haar verplichtingen zoals hierboven 
omschreven of zoals neergelegd in de Overeenkomst. 
 
 
11. Intellectueel eigendom 
 
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de 
(handels)naam, logo’s, knowhow, software, klantinformatie en 
andere materialen die worden gebruikt voor de verlening van de 
Diensten (met inbegrip van toevoegingen, aanpassingen, 
vervangingen, opwaarderingen of verbeteringen daarvan) zullen te 
allen tijde bij AfterPay (blijven) berusten.  
 
11.2 AfterPay verleent de Opdrachtgever hierbij een niet-
exclusieve, royalty-vrije licentie (zonder het recht om sublicenties te 
verlenen anders dan met schriftelijke toestemming van AfterPay) 
om in zijn eigen naam de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in 
Artikel 11.1 te gebruiken in het Gebied voor zover zulk gebruik 
noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen 
van AfterPay en de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst. 
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Deze licentie komt direct te vervallen indien de Overeenkomst om 
welke reden dan ook is beëindigd. 
 
 
12. Beëindiging 
 
12.1 Onverminderd het overigens ter zake van beëindiging in de 
Overeenkomst bepaalde, heeft elke Partij het recht (met behoud van 
alle aanspraken jegens de andere Partij wegens schending of niet-
nakoming van enige bepaling van de Overeenkomst) door een 
schriftelijke mededeling aan de andere Partij de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen als de andere Partij:   
(i) haar activiteiten staakt of wordt ontbonden of opgeheven;    
(ii) uitstel van betaling aanvraagt;     
(iii) failliet wordt verklaard of enig gerechtelijk of buiten-
gerechtelijk akkoord aan haar schuldeisers aanbiedt;    
(iv) wordt onderworpen aan bewarende maatregelen, beslag-
legging, inbeslagname of executie ter zake van een wezenlijk deel 
van haar activa;  
(v) strafrechtelijk veroordeeld wordt;    
(vi) zich schuldig maakt aan bedrog of misleiding, al dan niet ten 
aanzien van de in dit Artikel 12.1 eerstgenoemde Partij of (één of 
meer van) haar (in)directe groepsmaatschappijen of werknemers;   
(vii) tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, waarbij 
sprake is van een Ernstige Tekortkoming die door haar niet binnen 
drie (3) Werkdagen na mededeling van de in dit Artikel 12.1 
eerstbedoelde Partij wordt hersteld. 
 
12.2 Onverminderd enige andere beëindigingsbepaling van de 
Overeenkomst, is AfterPay gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk 
op te zeggen met een opzegtermijn van drie (3) maanden als de 
Opdrachtgever enige door AfterPay overeenkomstig Artikel 4.3, 4.4 
of 14.10 voorgestelde verhogingof wijziging afwijst en de Partijen 
niet tot overeenstemming komen binnen dertig (30) Werkdagen 
vanaf de datum waarop AfterPay het betreffende voorstel heeft 
gedaan. 
 
12.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst:    
(i) zal het bepaalde in de Artikelen 5, 7, 8 en 9 (tezamen met 
alle bepalingen van de Overeenkomst die nodig zijn voor tenuitvoer-
legging daarvan) ongeacht de betreffende beëindiging van kracht 
blijven;   
(ii) blijft ieder recht (waaronder mede – maar niet uitsluitend – 
wordt verstaan enig recht jegens de andere Partij wegens schending 
of niet-nakoming van de Overeenkomst) dat enige Partij heeft 
verworven voor de datum van de betreffende beëindiging 
onaangetast;    
(iii) (behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de 
Overeenkomst) zal geen Partij tegenover de andere Partij enige 
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens beëindiging 
overeenkomstig de beëindigingsbepalingen uit de Overeenkomst of 
dit Artikel 12.  
 
Bij de uitleg van de Overeenkomst zal het voorgaande in acht 
worden genomen. 
    
13. Mededelingen 
 
13.1 Aan een Partij gerichte mededelingen of aanzeggingen dienen 
te worden gedaan aan het adres dat voor de betreffende Partij is 
opgenomen in de Overeenkomst dan wel aan enig ander adres dat 
vooraf is verstrekt aan de afzender.  
 
13.2 Een mededeling of aanzegging wordt geacht te zijn 
ontvangen:  
(i) in geval van persoonlijke bezorging: bij aflevering aan de 
betreffende Partij of op het betreffende adres;  
(ii) in geval van verzending per post: bij aflevering volgens de 
administratie van de betreffende postdienst;   
(iii) in geval van verzending per fax: bij transmissie als deze 
plaatsvindt op Werkdagen tijdens normale kantooruren (tussen 9:30 
uur 's ochtends en 5:30 uur 's middags) in de tijdzone van de 
ontvanger, dan wel bij aanvang van de volgende Werkdag als 
transmissie buiten normale kantooruren plaatsvindt.  
 
13.3 Een faxrapport van het verzendende faxapparaat, met daarop 
vermeld het faxnummer van de ontvanger en het aantal verzonden 
pagina's, is voldoende voor het bewijzen van de ontvangst per fax 
van de betreffende pagina's.  
 
13.4 Mededelingen of aanzeggingen op grond van de 
Overeenkomst kunnen niet rechtsgeldig per e-mail worden gedaan. 
 
 
 
14. Slotbepalingen 
 
14.1 De Opdrachtgever zal alle kosten ter zake van (de onder-
handelingen over en voorbereiding van) de Overeenkomst dragen. 
 

14.2 AfterPay behoudt zicht het recht voor om de 
(handels)namen, merken, logo's en overige bedrijfsaanduidingen 
van de Opdrachtgever te gebruiken voor reclamedoeleinden vanaf 
de datum waarop de Overeenkomst tot stand komt. Dit geldt in het 
bijzonder voor het gebruik bij marketingactiviteiten, bijvoorbeeld in 
advertenties, persberichten of in een overzicht van bestaande 
klanten van AfterPay. 
 
14.3 Behalve voor zover in Artikel 14.10 anders is bepaald, 
kunnen de Overeenkomst en de bijlagen slechts worden gewijzigd of 
aangevuld door middel van door beide Partijen ondertekende 
stukken; voorafgaande of latere mededelingen of feitelijke 
gedragingen van een Partij leiden niet tot aanpassing van de 
Overeenkomst of enige bijlage.  
 
14.4 Kopteksten en onderstreepte gedeelten in deze Algemene 
Voorwaarden en de Overeenkomst zijn slechts opgenomen voor het 
gemak en hebben geen zelfstandige juridische betekenis. 
 
14.5 Het door een Partij niet of pas na enige tijd uitoefenen van 
enig recht of enige bevoegdheid uit hoofde van de Overeenkomst 
kan in geen geval worden gekwalificeerd als afstand van recht of 
afstand van bevoegdheid. 
14.6 Partijen kunnen verschillende exemplaren van de Overeen-
komst ondertekenen. Elk exemplaar is daarbij aan te merken als een 
origineel exemplaar, dat tezamen met de andere exemplaren één 
originele Overeenkomst vormt. 
 
14.7 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk nietig, onverbindend of anderszins ongeldig blijken te 
zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht. 
 
14.8 Behalve voor zover anders is bepaald in Artikel 8.3, worden 
door de Overeenkomst uitsluitend rechten en verplichtingen voor 
Partijen en (indien en voor zover de Overeenkomst dat toelaat) hun 
rechtsopvolgers in het leven geroepen. 
 
14.9 De rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van de 
Overeenkomst (met inbegrip van in ieder geval – maar niet 
uitsluitend – zijn of haar vorderingsrecht ter zake van de betaling 
van de koopprijs voor enige Vordering die aan AfterPay is verkocht 
en geleverd) kunnen niet worden overgedragen of bezwaard met 
enig beperkt recht.  
 
14.10 AfterPay is te allen tijde gerechtigd door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever deze Algemene 
Voorwaarden of voorwaarden in een bijlage bij de Overeenkomst te 
wijzigen; de betreffende wijziging wordt geacht te zijn aanvaard 
indien deze niet schriftelijk door de Opdrachtgever is afgewezen 
binnen vijftien (15) Werkdagen na de betreffende kennisgeving. 
 
 
15. Toepasselijk recht 
 
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 


