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BIJZONDERE AANSLUITINGSVOORWAARDEN
Dossierbeheerder:

Q D

Aansluitingsnummer:

Geregistreerd op ..../....../.....

Overeenkomst tussen: de N.V. EDENRED BELGIUM met haar maatschappelijke zetel 1160 Brussel, Vorstlaan 165 b.9 - BE 0407.034.269, geldig vertegenwoordigd door
DAMIEN BECK en de hierna omschreven AANGESLOTENE.
De partijen komen een aansluiting overeen bij het netwerk van EDENRED onder de merknaam Ticket Restaurant® in elektronische vorm uitgegeven en dat volgens de hieronder
gespecificeerde Bijzondere Voorwaarden en de bijgevoegde Algemene Aansluitingsvoorwaarden.

AANGESLOTENE
Maatschappelijkenaam
Contactpersoon:

❒ Dhr. ❒ Mevr.

Juridische vorm

❒ Niet btw-plichtig

B E

Ondernemingsnr./btw-nr

RPR

Voornaam

Naam

Taal ❒ FR ❒ NL ❒ EN ❒ DE

Functie
Tel.

GSM

Fax

E-mail
Adres (maatschappelijke zetel)
Postcode
Groep*

-

Nr

Bus

Plaats

F e d

.

B a k k e r s

V l a n d e r e n

AANSLUITINGSVOORWAARDEN
Priis elektronische Ticket Restaurant®
Instaprecht : GRATIS

			

Bijdrage

1 . 3 0 %

Ticket Restaurant® -licentie : LEVENSLANG GRATIS

		

Opmerkingen :

F e d

.

B a k k e r s

V l a n d e r e n

ALGEMENE FINANCIËLE GEGEVENS
Contactpersoon voor de terugbetaling:

❒

Dhr.

❒

Mevr. Voornaam

Naam

Functie

Taal

Tel.

GSM

❒ FR ❒ NL ❒ EN ❒ DE

Fax

E-mail
IBAN B E

BIC

VERKOOPPUNT

(Vervolledigen van de verkochte producten en diensten op p.2)

Benaming van het verkooppunt
Ondergetekende is franchisenemer:

❒ Ja ❒ Nee

/Indien ja, van de groep

Ondergetekende bezit meerdere winkels: ❒ Ja* ❒ Nee (*Zo ja, gelieve de lijst van de winkels en terminals toe te voegen.)
Adres (verkooppunt)
Postcode B Contactpersoon:

Nr.

❒ Dhr. ❒ Mevr.

Bus

Plaats
Voornaam

Naam

Functie

Taal

Tel.

GSM

❒ FR ❒ NL ❒ EN ❒ DE

Fax

E-mail
Website
Facebook: www.facebook.com/

Twitter: @
Subsegment* S p e c i a l i s e

Segment* P d i s
Activiteitensector*:

TERMINALS

Te vervolledigen op pagina 2

- B o u l a n g e r

UID*

(*) Velden vervolledigd door Edenred.

(Zie lijst compatibele terminals op www.edenred.be)

Leverancier(s) Terminal(s)

Terminalmodel(len)

Terminal Identification Number (TID)

Kassaleverancier(s)

Is de terminal gelinkt aan de kassa?

❒ Ja ❒ Nee
❒ Ja ❒ Nee
❒ Ja ❒ Nee
❒ Ja ❒ Nee
❒ Ja ❒ Nee
❒ Ja ❒ Nee
❒ Ja ❒ Nee
❒ Ja ❒ Nee
De AANGESLOTENE verklaart een exemplaar van de algemene aansluitingsvoorwaarden (versie 8/2017) te hebben ontvangen – er kennis van genomen te hebben. De AANGESLOTENE aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn eventuele eigen voorwaarden. De
AANGESLOTENE bevestigt de juistheid van de in deze bijzondere voorwaarden vermelde gegevens. Ondergetekende verbindt er zich toe om EDENRED BELGIUM NV
meteen op de hoogte te brengen van elke eventuele wijziging aan bovenstaande informatie. De hiertoe benodigde documenten zijn beschikbaar op www.edenred.be of door
ons telefonisch of per e-mail te contacteren. De verkooppunten van de Aangeslotene die uitgebaat worden onder hetzelfde ondernemingsnummer/btw-nummer, vallen onder
deze overeenkomst. Opgemaakt te
op
/
/20 1 8 in zoveel originelen als er partijen zijn (elke partij verklaart zijn exemplaar ontvangen te hebben).
Terug te sturen naar:
Voor Edenred Belgium,
Handtekening
+ 
Edenred Belgium N.V. - Vorstlaan 165 b.9
De handelaar
(stempel)
- 1160 Brussel

/EdenredBelux

@EdenredBelgique
Q

AL

U

EDENRED BELGIUM N.V. Vorstlaan 165 b.9 - 1160 Brussel - RPR Brussel - BE 0407 034 269 - www.edenred.be

CE

RTIFIED

IT Y

COM

Y

Volg ons op :

90
ISO 01

PA

12/2017

Damien Beck
Commercial Director BeNeLux

N

Naam :
Functie :

8 affiliatenetwork-BE@edenred.com
' 02/679.55.00
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PRECISEER UW ACTIVITEIT
ZO KUNNEN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE TICKET RESTAURANT®-MAALTIJDCHEQUES U GEMAKKELIJK TERUGVINDEN

BELANGRIJK :

Commerciële benaming (als u deel uitmaakt van een groep):

Gelieve de met uw activiteit overeenstemmende vakjes
aan te vinken. Via deze categorieën kunnen de begunstigdenvandeTicketRestaurant® uwwinkelofzaakinonze
zoekmotor en onze mobiele app TicketFinder vinden.

Segment : ❒ Kleinhandel		

Mochten uw gegevens veranderen, gelieve ons dan
te contacteren, zodat uw gegevens steeds actueel
blijven in onze databank.

❒ Groothandel

Subsegment :
❒ Chain franchise
❒ Chain geïntegreerd
❒ Grossier franchise
❒ Grossier geïntegreerd

SOORT PRODUCTEN : vink het (of de) vakje(s) aan dat(die) overeenstemt/stemmen met uw activiteit.
❒

Biologische winkel

❒ Boekenhandel
❒

Detailhandel
❒ Dranken
❒ Slagerij / Vleeswaren

❒ Horeca
❒ Café / Bar
❒ Cafetaria
❒ Frituur
❒ Hotel
❒ Pretpark
❒ Restaurant

❒ Bakker / Gebak
❒ Chocolade / Snoep

❒

Afrikaans

❒

Aziatisch

❒ Kaashandel / Zuivelhandel
❒ Groenten & fruit

❒

Belgische

❒

❒ Nachtwinkel
❒ Viswinkel

❒

Brasserie/ Taverne
Frans

❒

Grieks

❒ Supermarkt / hypermarkt
❒ Diepvriesproducten

❒

Grillrestaurant

❒

Italiaans

❒

Pizzeria

❒

Vegetarisch

❒ Markten / Food Truck
❒

❒ Andere: .........................
Bedrijfsrestaurant

❒ Snel voeding (snack, kebab,...)
❒ Gespecialiseerde voeding
❒ Saladbar
❒ Smoothybar
❒

Tea-room

❒

Ijs

❒

Pannekoeken

❒ Andere: .........................
❒ Broodjeszaak
❒ Traiteur
❒ Webshop

08/2017

❒ Algemeen

ALGEMENE AANSLUITINGSVOORWAARDEN

1. Voorwerp van de aansluiting
De aansluiting verleent de door EDENRED BELGIUM erkende aangeslotene, hierna de “AANGESLOTENE”, binnen de hierna beoogde
grenzen en onder de hierna gestelde voorwaarden, het recht om zich te beroepen op zijn aansluiting bij het TRnetwerk en van
EDENRED BELGIUM terugbetaling te bekomen van de door EDENRED BELGIUM uitgegeven en door de AANGESLOTENE als betaling ontvangen TR. EDENRED BELGIUM behoudt zich het recht voor elke aanvraag om aansluiting te aanvaarden of te weigeren en is
allerminst verplicht om haar beslissing te verantwoorden.
Elke aanvraag tot aansluiting moet, op straffe van onontvankelijkheid, vergezeld gaan van de betaling, door storting op de rekening BNP
Parisbas FORTIS BE47 0016 5714 6380 GEBABEBB, van het aldus in de Bijzondere Voorwaarden vermelde bedrag (“Instaprecht”).
De inning van deze betaling, zonder dat EDENRED BELGIUM binnen de 15 werkdagen na de ontvangst ervan voorbehoud heeft aangetekend, geldt als aanvaarding van de aanvraag tot aansluiting. De terugbetaling van deze betaling binnen voormelde termijn van 15
werkdagen door EDENRED BELGIUM, geldt als afwijzing van de aanvraag tot aansluiting.
2. Verplichtingen van de AANGESLOTENE
2.1. – Terminals
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om, op zijn kosten, met één of meer leverancier(s), opgenomen in de door EDENRED
BELGIUM opgestelde lijst die gepubliceerd is op haar website www.edenred.be, een overeenkomst te sluiten ten einde te beschikken
over één of meer terminal(s) die hem in staat stellen de TR gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst geldig te aanvaarden. De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe na te gaan of de in de te zijner beschikking gestelde terminals geïnitieerde nummers
overeenstemmen met de nummers die hem door zijn leverancier bij de afsluiting van de in het vorig lid vermelde overeenkomst werden
toegekend. De AANGESLOTENE verliest zijn recht op terugbetaling van de TR-transacties verricht met een terminal waarvan het
initialisatienummer niet correct is.
2.2. - Aanvaarding van de TR
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe in zijn verkooppunt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of, als hij over meerdere verkooppunten beschikt, in al zijn verkooppunten (waarvan de lijst bij de Bijzondere Voorwaarden is gevoegd, bij dezen en behoorlijk door de
AANGESLOTENE bijgewerkt), en tijdens de openingsuren van deze verkooppunten, alle authentieke en geldige TR die hem worden
aangeboden te aanvaarden en, binnen de grenzen van het op TR beschikbare bedrag, de GOEDEREN en DIENSTEN te leveren tegen
betaling verricht met deze TR.
De AANGESLOTENE mag de betaling met TR niet onderwerpen aan enige bijkomende voorwaarde (zoals de verhoging van de prijs,
inhouding, verplichting, waarborg, enz.) die een verschil in behandeling kan teweegbrengen waardoor de BEGUNSTIGDEN van de TR
benadeeld worden ten opzichte van de houders van andere betaalmiddelen.
De TR mogen geenszins tegen geld worden verhandeld.
De TR zijn opdeebaar en hebben een geldigheidsduur beperkt in de tijd, conform Artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969, vanaf het tijdstip waarop ze op de E-TR rekening van de BEGUNSTIGDEN worden geladen. In geval van intrekking of
nietigheid van de erkenning door EDENRED BELGIUM, blijven de TR geldig tot de datum van verstrijking van hun geldigheidsduur.
De AANGESLOTENE is aansprakelijk voor elk gebruik van de TR dat strijdig is met de wettelijke en regelgevende bepalingen
betreffende de maaltijdcheques en met de bepalingen van deze overeenkomst.
2.3. - Instructies
De AANGESLOTENE moet de instructies naleven die hij van EDENRED BELGIUM heeft ontvangen met het oog op de verwerking en
de aanvaarding van de TR, zoals vastgesteld in deze overeenkomst en in de bijwerkingen eraan die hem door EDENRED BELGIUM
nog kunnen worden medegedeeld.
EDENRED BELGIUM behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen of verbeteringen aan te brengen die noodzakelijk worden geacht
voor de ontwikkeling en de bescherming van het TR-systeem. De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe deze wijzigingen of verbeteringen te aanvaarden en de toepassing ervan mogelijk te maken op het bij hem geïnstalleerde materiaal.
2.4. - Fraude
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om:
- EDENRED BELGIUM dadelijk in kennis te stellen in geval van bewezen fraude of bij verdenking van fraude in verband met de TR;
- EDENRED BELGIUM alle steun en medewerking te verlenen in geval EDENRED BELGIUM verdenkingen koestert van een
bedrieglijke handeling met TR en zou beslissen contact op te nemen met de politie en, in het algemeen, elke bevoegde autoriteit, ten
einde over te gaan tot een onderzoek of naspeuringen;
- alle nodige en nuttige maatregelen te nemen ten einde, enerzijds, te voorkomen dat zich een bedrieglijke handeling met TR voordoet
en, anderzijds, een einde te stellen aan een bedrieglijke handeling in verband met TR.
De AANGESLOTENE zal aansprakelijk worden geacht voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade berokkend uit hoofde of naar
aanleiding van het bedrieglijk gebruik van TR, indien wordt uitgemaakt dat zijn verkooppunt, vóór het bedrieglijk gebruik van de TR,
gediend heeft voor authentieke transacties of pogingen tot authentieke transacties.
2.5. – Reclame
De AANGESLOTENE moet aan de ingang van zijn verkooppunten, in zijn lokalen en op de betalingsterminals, duidelijk zichtbaar
de door EDENRED BELGIUM geleverde reclamedragers aanbrengen ten einde de zichtbaarheid van de producten van EDENRED
BELGIUM te verzekeren en het gebruik van de TR in de verkooppunten van de AANGESLOTENE aan te moedigen. De AANGESLOTENE mag, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van EDENRED BELGIUM, op generlei wijze eigen reclamemateriaal
verspreiden, waarin hij gewag maakt van de TR, de desbetreffende technologie, na(a)m(en), logo(‘s) of enig(e) ander(e) gegeven(s)
waarvan hij weet of zou moeten weten dat ze aan EDENRED BELGIUM, of meer algemeen de groep waartoe EDENRED BELGIUM
behoort, toebehoren.
2.6. - Informatie
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe al zijn personeel in te lichten over het bestaan van de TR en het op te leiden, waarbij hun
aandacht wordt gevestigd op de principe, de geldigheidsdatum en het gebruik ervan.
De BEGUNSTIGDEN mogen in geen geval het slachtoffer zijn van het gebrek aan informatie van het personeel van de
AANGESLOTENE.
2.7. - Wijziging van de toestand
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om EDENRED BELGIUM, per aangetekende brief en per fax, onmiddellijk in kennis te stellen
van elke wijziging van zijn toestand, zoals onder meer de stopzetting (om enige reden) van zijn activiteiten, de overdracht van zijn
handelszaak, de gerechtelijke reorganisatie, de voorlopige of definitieve opschorting, het faillissement, het protest, de wijziging van zijn
activiteiten, zijn rechtsvorm, zijn maatschappelijke naam of zijn verkooppunten.
Elke overtreding van deze bepaling geeft EDENRED BELGIUM het recht om de ontbinding van rechtswege en zonder ingebrekestelling van deze overeenkomst, alsook van elke andere tussen de partijen gesloten overeenkomst, in te roepen en brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de eisbaarheid en de betaling, per vastgestelde overtreding, teweeg van een schadeloosstelling
gelijk aan 30% van de bedragen die, overeenkomstig artikel 3, in de twaalf maanden vóór de vaststelling van de overtreding, door
EDENRED BELGIUM aan de AANGESLOTENE werden terugbetaald, onverminderd het recht van EDENRED BELGIUM om van de
AANGESLOTENE vergoeding te eisen van alle uit hoofde of naar aanleiding van de overtreding geleden schade. Elke wijziging van
de toestand van de AANGESLOTENE geeft EDENRED BELGIUM het recht om deze overeenkomst, zonder opzeggingstermijn noch
vergoeding, op te zeggen.
2.8. – Persoonsgegevens
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om de gegevens betreffende de BEGUNSTIGDEN, verkregen uit hoofde of naar aanleiding
van de uitvoering van deze overeenkomst, uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden van deze overeenkomst en er, met alle nuttige
middelen, op toe te zien dat deze gegevens niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
3. Prijs en Terugbetaling
3.1. - Prijs
De AANGESLOTENE aanvaardt de inhouding, bij de terugbetaling van de TR, van volgende bedragen (hierna gezamenlijk “de PRIJS”
genoemd):
- een bedrag dat door de handelaar verschuldigd is als recht van toetreding tot het netwerk van de handelaars die bij TR zijn aangesloten, indien de handelaar, bij de ondertekening van deze overeenkomst, nog niet actief aangesloten is voor de aanvaarding van TR. Dit
bedrag wordt in de Bijzonder Voorwaarden als “Instaprecht” aangemerkt;
- in alle gevallen een bedrag gelijk aan de kostprijs per transactie of het in de Bijzonder Voorwaarden vastgesteld percentage van de
nominale waarde van alle TR transacties die in alle verkooppunten van de AANGESLOTENE worden geregistreerd, inclusief deze
onder meer bedoeld in artikel 4, en zulks als tegenprestatie voor het beheer van het TR-systeem door EDENRED BELGIUM. Dit bedrag
wordt in de
Bijzondere Voorwaarden als “Bijdrage” aangemerkt;
- alle bedragen die door de AANGESLOTENE aan EDENRED BELGIUM verschuldigd zijn als tegenprestatie voor de levering door
EDENRED BELGIUM van alle basisdiensten, met name, bijvoorbeeld, een recht van gebruik voor de toepassing van de E-TR op zijn
terminal(s). Deze bedragen worden in de Bijzondere Voorwaarden als “Betaaltoepassing(en)” aangemerkt;
- alle bedragen die door de AANGESLOTENE aan EDENRED BELGIUM verschuldigd zijn als tegenprestatie voor de levering door
EDENRED BELGIUM van alle bij EDENRED BELGIUM bestelde optionele diensten. Dit bedrag wordt in de Bijzonder
Voorwaarden als “Opties(s)” aangemerkt;
- de bedragen die overeenstemmen met de door de AANGESLOTENE verschuldigde terugbetaling op grond van artikel 4 hierna. Onverminderd de bepalingen van artikel 3.3. in fine, wordt de AANGESLOTENE geacht, zonder voorbehoud, de inhouding van de PRIJS na
een termijn van 5 werkdagen vanaf de inhouding te aanvaarden.
3.2. - Indexering
De onderdelen van de PRIJS, uitgedrukt in een vast en recurrent bedrag, zal jaarlijks op 1 januari worden herzien met toepassing van
volgende formule: (nieuw bedrag) = (oud bedrag) x (0,2 + (0,8 x nieuwe index / beginindex)). De betreffende index volgt de Agoria-index
van de loonkost (nationaal gemiddelde). De beginindex is de index van de maand november van het voorgaande jaar. De nieuwe index
is de index van de maand november van het verstreken jaar.
3.3. - Niet-betaling en betalingsachterstand
Niet-betaling, op de vervaldag, van een factuur of verzoek tot betaling betreffende door de AANGESLOTENE verschuldigde bedragen
die niet konden ingehouden worden overeenkomstig artikel 3.1., geeft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, gelijktijdig aanleiding tot de eisbaarheid en de betaling van verwijlinterest, berekend tegen de interestvoet bepaald bij artikel 5, lid 2, van de wet van
2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verhoogd met 2%, en de eisbaarheid
en betaling, als schadeloosstelling voor de betalingsachterstand, van een bedrag gelijk aan 15% van de niet betaalde hoofdsom, met
een minimum van EUR 25.
Elke betalingsachterstand van de door de AANGESLOTENE, op grond van deze overeenkomst, verschuldigde bedragen geeft
EDENRED BELGIUM het recht, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de onmiddellijke betaling zonder disconto
te vorderen van elk, zelfs niet opeisbaar, bedrag en de ontbinding van rechtswege van deze overeenkomst en van elke andere tussen
de partijen gesloten overeenkomsten te eisen.
3.4. – Terugbetaling
EDENRED BELGIUM zal het bedrag van de TR-transacties, na aftrek van de PRIJS, storten op de bankrekening die door de
AANGESLOTENE in de Bijzondere Voorwaarden aan EDENRED BELGIUM werd medegedeeld. De AANGESLOTENE is ertoe
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gehouden elke wijziging van zijn bankrekening, per aangetekende brief of via het daartoe bestemde formulier dat beschikbaar is op de
website www.edenred.be onmiddellijk aan EDENRED BELGIUM mee te delen.
Tenzij de partijen in de Bijzondere Voorwaarden TR anders zijn overeengekomen, zal EDENRED BELGIUM het bedrag van de TRtransacties terugbetalen binnen de twee bankwerkdagen (namelijk zaterdag, zondag, feestdagen en andere banksluitingsdagen niet
inbegrepen) na de transactie, waarbij de datum van de transactie de datum is waarop de BEGUNSTIGDE de transactie heeft verricht.
De waardering van de TR -transacties door EDENRED BELGIUM en de door EDENRED BELGIUM bekomen resultaten hebben
voorrang op de eventueel door de AANGESLOTENE bekomen resultaten en alleen eerstgenoemde zijn rechtsgeldig, waarbij de
AANGESLOTENE er, zonder enig voorbehoud, van afziet de door EDENRED BELGIUM bekomen resultaten te betwisten.
3.5. Wijziging van de tarief-en/of terugbetalingsvoorwaarden
EDENRED BELGIUM behoudt zich het recht voor, te allen tijde, de PRIJS en de terugbetalingsmodaliteiten te wijzigen, met
inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen die, naar keuze van EDENRED BELGIUM, per aangetekende dan wel per
gewone brief kan worden ter kennis gebracht.
Na overleg en bij afwijzing van de voorgestelde tariefwijzigingen en/of wijziging van de terugbetalingsmodaliteiten door de
AANGESLOTENE binnen de voormelde termijn van 30 dagen per aangetekend schrijven met ontvangstmelding ter kennis gebracht, zal
onderhavige overeenkomst tegen de bestaande voorwaarden worden voortgezet, tenzij EDENRED BELGIUM beslist om de overeenkomst op te zeggen, welke beslissing per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht binnen de 30 werkdagen na ontvangst door
EDENRED BELGIUM van de afwijzing door de AANGESLOTENE. De opzegging zal uitwerking hebben na 30 kalenderdagen vanaf de
datum van verzending van de kennisgeving.
Bij gebrek aan uitdrukkelijke afwijzing binnen de in lid 1 voorziene termijn van 30 werkdagen ingaande op de datum van kennisgeving,
wordt aangenomen dat de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk door de AANGESLOTENE zijn aanvaard en bijgevolg de partijen
binden.
4. Niet-geldige transacties
EDENRED BELGIUM behoudt zich het recht voor om bij de terugbetaling van de TR de bedragen in te houden die het gevolg zijn van in
volgende niet limitatieve gevallen met de TR verrichte transacties:
- de transactie werd verricht met miskenning van deze Algemene Voorwaarden;
- de transactie waarvoor de TR door de AANGESLOTENE werd aanvaard is, om enige reden, onwettig of werd vernietigd;
- de AANGESLOTENE heeft de procedures inzake het ingeven en de validatie van de TR niet nageleefd;
- de AANGESLOTENE stelt één of meerdere terminals die hem overeenkomstig artikel 2.1. werden toegekend ter beschikking van een
door de leverancier van de terminals en door EDENRED BELGIUM niet erkende derde;
- een BEGUNSTIGDE bewijst dat hij geen GOEDEREN en DIENSTEN die het voorwerp uitmaken van een TR-transactie heeft
aangekocht of dat op het bewijs van de ermee overeenstemmende aankoop geen TR-transactie voorkomt.
5. Ondersteuning van de AANGESLOTENE
De AANGESLOTENE geeft EDENRED BELGIUM uitdrukkelijk het recht om, met het oog op de marketing en de promotie van TR,
gebruik te maken van zijn handelsnaam en zijn LOGO, en zulks op gelijk welke drager. De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om
aan EDENRED BELGIUM alle informatie mede te delen betreffende de organisatie van zijn netwerk, en inzonderheid alle bijgewerkte
gegevens betreffende al zijn verkooppunten, teneinde EDENRED BELGIUM in staat te stellen die gegevens onmiddellijk bij te werken
(in het bijzonder de wijzigingen, toevoegingen en sluitingen van verkooppunten). Voor de uitvoering van deze overeenkomst verleent
de AANGESLOTENE aan EDENRED BELGIUM een niet-exclusieve licentie op de rechten in verband met onder meer de reproductie
en de vormgeving van de, op grond van voorgaande leden, door de AANGESLOTENE aan EDENRED BELGIUM verstrekte gegevens.
6. Vrijwaring
De AANGESLOTENE, zowel handelend voor eigen rekening als voor rekening van zijn aandeelhouders, bestuurders, aangestelden,
agenten en franchisenemers, waarvoor de AANGESTELDE zich sterk maakt en garant stelt, vrijwaart EDENRED BELGIUM, zonder
enig voorbehoud, tegen elk recht, vordering of aanspraak die tegen EDENRED BELGIUM uit hoofde of naar aanleiding van deze
overeenkomst door een derde zou kunnen worden ingesteld, en inzonderheid uit hoofde of naar aanleiding van de aanvaarding van de
TR en de levering van GOEDEREN en DIENSTEN door de AANGESLOTENE in het kader van deze overeenkomst. 7. Aansprakelijkheid
EDENRED BELGIUM kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door de
AANGESLOTENE wordt geleden uit hoofde of naar aanleiding van het gebruik van het, op grond van artikel 2.1., door derden te zijner
beschikking gesteld materiaal.
8. Duur en einde van onderhavige overeenkomst
8.1. - Duur
Onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, ingaande op de datum van ondertekening. Onverminderd de
bepalingen van de artikelen 2.7., 3.3., 3.5. en 8.2., kan elke partij, te allen tijde, de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van 3 maanden, aan de andere partij ter kennis gebracht bij per post aangetekende zending. De partijen verbinden
zich ertoe om de overeenkomst, tijdens de in het voorgaande lid bedoelde opzeggingstermijn, loyaal en te goeder trouw te blijven
uitvoeren, waarbij de AANGESLOTENE, tijdens genoemde periode, ertoe gehouden is de TR te blijven aanvaarden en de GOEDEREN
en DIENSTEN te blijven leveren.
8.2. – Ontbinding/Opzegging
Elke tekortkoming door de AANGESLOTENE aan de verbintenissen die hij op grond van deze overeenkomst heeft onderschreven, en
inzonderheid de verbintenissen onderschreven in de artikelen 2 (verplichtingen van de AANGESLOTENE) en 3 (betaling van de PRIJS),
verleent EDENRED BELGIUM het recht om deze overeenkomst te beëindigen, indien de AANGESLOTENE, binnen een termijn van
10 kalenderdagen vanaf de hem door EDENRED BELGIUM betekende ingebrekestelling, niet volledig aan de betrokken tekortkoming
verhelpt.
In geval van bewezen fraude of de verdenking van fraude vanwege de AANGESLOTENE, of in geval de veiligheid van de
TR-transacties het vereist, heeft EDENRED BELGIUM het recht om deze overeenkomst, onmiddellijk, van rechtswege en zonder
vergoeding, te beëindigen.
De ontbinding van onderhavige overeenkomst om enige reden, ten laste en ten nadele van de AANGESLOTENE, brengt voor de
AANGESLOTENE, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting teweeg om EDENRED BELGIUM te vergoeden voor
alle, uit hoofde of naar aanleiding van deze opzegging, geleden schade, en inzonderheid voor de eruit voortvloeiende winstderving.
8.3. - Einde van de overeenkomst
Bij afloop van de overeenkomst moet de AANGESLOTENE onmiddellijk alle reclame van EDENRED BELGIUM uit zijn instelling
verwijderen, alle verstrekte documenten aan EDENRED BELGIUM terugbezorgen en alle kopieën ervan, ongeacht de drager,
onmiddellijk vernietigen.
9. Overdracht -onderaanneming
9.1. - Ten name van de AANGESLOTENE
Onderhavige overeenkomst is intuitu personae (op basis van de persoon) gesloten, ten name van de AANGESLOTENE. Bijgevolg kan
de AANGESLOTENE, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van EDENRED BELGIUM, deze overeenkomst niet, geheel of ten
dele, aan een derde overdragen.
De AANGESLOTENE blijft ten aanzien van EDENRED BELGIUM hoofdelijk aansprakelijk voor de behoorlijke uitvoering door de
overnemer van de contractuele verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, gedurende een periode van 3 maanden vanaf de
datum van kennisgeving door EDENRED BELGIUM van het akkoord in verband met de volledige of gedeeltelijke overdracht van deze
overeenkomst.
9.2. - Ten name van de EDENRED BELGIUM
EDENRED BELGIUM behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen of uit te besteden.
EDENRED BELGIUM blijft ten aanzien van de AANGESLOTENE evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor de behoorlijke uitvoering door
de overnemer van de contractuele verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, gedurende een periode van 3 maanden vanaf de
datum van kennisgeving van de overdracht aan de AANGESLOTENE.
10. Vertrouwelijkheid
10.1.- Principe
Elke partij bij deze overeenkomst erkent dat de informatie die haar in de uitvoering van deze overeenkomst door de andere partij werd
medegedeeld of nog zal worden medegedeeld de exclusieve eigendom blijft van laatstgenoemde partij.
10. 2. - Modaliteiten
Zowel tijdens de uitvoering van deze overeenkomst als na de beëindiging ervan is het elke partij, zowel handelend voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders, bestuurders, aangestelden, agenten en franchisenemers, waarvoor zij zich sterk
maakt en garant stelt, verboden om, op enigerlei wijze of in enigerlei vorm, gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie of de
zakengeheimen van de andere partij waarvan zij, uit hoofde of naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst, kennis heeft
gekregen, en deze openbaar te maken. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid noopt elke partij er inzonderheid toe:
- de bekendmaking van deze informatie te beperken tot één enkele persoon die over de informatie moet beschikken;
- de informatie enkel te gebruiken met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst;
- de informatie niet te gebruiken te eigen voordele of ten voordele van derden;
- de informatie, zonder voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere partij, niet mede te delen aan derden. Onder
voorbehoud van wat ten nutte strekt van de uitvoering van deze overeenkomst, is het EDENRED BELGIUM daarenboven verboden om
de gegevens betreffende de verrichte TR-transacties bekend te maken en te laten benutten door derden die geen vennootschappen zijn
van de groep waartoe EDENRED BELGIUM behoort.
11. Ondeelbaarheid van de overeenkomst
Deze overeenkomst tussen de partijen betreffende de TR is één en ondeelbaar en kan slechts worden gewijzigd indien de wijziging
schriftelijk wordt vastgesteld en door beide partijen wordt ondertekend.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de afsluiting, de uitlegging of de uitvoering ervan
valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
13. Nietigheid
De bepalingen die een wettelijke of regelgevende bepaling die de openbare orde raakt of van dwingende aard is zouden schenden,
worden geacht niet geschreven te zijn, zonder dat de nietigheid ervan de geldigheid van de overeenkomst in haar geheel aantast, tenzij
de gewraakte bepaling beslissend is voor de overeenkomst zelf.
Elk der partijen zal er onmiddellijk en te goeder trouw naar streven om een geldige bepaling overeen te komen die een evenwaardige
economische uitwerking heeft of, op zijn minst, de uitwerking van de vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert.
14. Woonplaatskeuze
Voor alles wat onderhavige overeenkomst, de afsluiting, de uitvoering en alle gevolgen ervan aangaat, doen de partijen bij de
overeenkomst keuze van woonplaats op het in de Bijzondere Voorwaarden opgegeven adres, waar alle mededelingen, betekeningen en
kennisgevingen van gerechtelijke en buitengerechtelijke akten geldig kunnen worden gedaan.
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EDENRED BELGIUM, handelend onder de handelsnaam EDENRED, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan 165 b.9,
BE 0407.034.269, is een onderneming die onder meer gespecialiseerd is in de ontwikkeling, de uitgifte en het beheer van cheques.
Eén dezer cheques, de elektronische maaltijdcheque samen met de kaart die als hun drager dienstdoet, hierna de “TR” genoemd),
worden aan de ondernemingen verkocht om door hun personeelsleden (hierna de “BEGUNSTIGDEN”), bij de aangeslotenen die ervoor
gekozen hebben die cheques te aanvaarden, gebruikt te worden als betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voedingswaren (hierna de “GOEDEREN en DIENSTEN”). Onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden
zijn bepalend voor het afsluiten van de overeenkomst door EDENRED BELGIUM. Door zijn aanvaarding om zich met EDENRED
BELGIUM te verbinden, aanvaardt de aangeslotene uitdrukkelijk deze voorwaarden en ziet hij, zonder enig voorbehoud, af van zijn
eigen voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van EDENRED
BELGIUM, hebben de laatste voorrang.

Bijlage aan de Bijzondere
aansluitingsvoorwaarden
INFORMATIE EXTRA VERKOOPPUNTEN
VERKOOPPUNT

VERKOOPPUNT

Naam v/h Verkooppunt :
Contactpersoon:

Naam v/h Verkooppunt :
Mw.

Dhr

EN

FR

Taal

■

NL

Voornaam/Naam

Voornaam/Naam

Functie

Functie

Adres

Mw.

Taal

FR

EN

■

NL

Adres
Bus

N°

-

Postcode

Bus

N°

Fax

+

+

Email

Website

Website

Sluitingsdag:

tot

van

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

Openingsuren

tot

en van

Sluitingsdag :

ZO

Fax

+

Tél.

Email
Openingsuren

-

Postcode

Gemeente

Gemeente

Tél.

Dhr

Contactpersoon:

tot

van

MA

DI

WO

+

tot

en van

DO

VR

ZA

ZO

Activiteitssector
TID : ..........................................................................................................................

Activiteitssector
TID : ...........................................................................................................................

VERKOOPPUNT

VERKOOPPUNT

Naam v/h Verkooppunt :
Contactpersoon:

Naam v/h Verkooppunt :
Mv.

Dhr

Taal

EN

FR

■

NL

Contactpersoon:

Voornaam/Naam

Voornaam/Naam

Functie

Functie
Bus

-

Postcode

Bus

N°

EN

FR

■

NL

-

Postcode

Gemeente

Gemeente

Fax

+

+

Tél.

Email

Fax

+

+

Email

Website
Openingsuren

Website
en van

tot

van

MA

Sluitingsdag :

DI

WO

DO

VR

tot

ZA

Openingsuren

ZO

Sluitingsdag :

Activiteitssector
TID : .........................................................................................................................
..
VERKOOPPUNT
Naam v/h Verkooppunt :
Contactpersoon:

tot

van

MA

DI

WO

tot

en van

DO

VR

ZA

ZO

Activiteitssector
TID : ...........................................................................................................................
VERKOOPPUNT
Naam v/h Verkooppunt :

Dhr

Mv.

Taal

EN

FR

■

NL

Contactpersoon:

Voornam/Naam

Voornaam/Naam

Functie

Functie

Adres

Dhr

Mv.

Taal

EN

FR

■

NL

Adres
Bus

N°

-

Postcode
+

Tél.

Email

Fax

+

+

Email

Website

Website
tot

van

Sluitingsdag :

MA

DI

tot

en van

WO

DO

VR

ZA

ZO

Gedaan te

op

/

Openingsuren

/ 2 0 1

en van

tot

van

Sluitingsdag :

Activiteitssector
TID : ...........................................................................................................................

MA

DI

WO

DO

VR

tot

ZA

ZO

Activiteitssector
TID : ...........................................................................................................................
Voor EDENRED BELGIUM :

Handtekening
De Handelaar
(Stempel)

Naam:
Functie:

-

Postcode

Gemeente

Fax

+

Openingsuren

Bus

N°

Gemeente

Tél.

Taal

Adres

Adres
N°
Tél.

Mv.

Dhr

Damien Beck
Commercial Director BeNeLux

EDENRED BELGIUM NV - Vorstlaan 165 b.9 1160 BRUSSEL
TVA BE 0407 034 269 - www.edenred.be

