AANSLUITINGSCONTRACT LUNCH PASS SODEXO
AANSLUITINGSNUMMER UID
(Voorbehouden voor Sodexo)
CONTRACTNUMMER
(Voorbehouden voor Sodexo)
Lunch Pass (elektronisch)

TUSSEN:

Sodexo Pass Belgium NV
Pleinlaan 15, 1050 Brussel
RPR Brussel 0403.167.335
Vertegenwoordigd door: Caroline Noijons, Sales Manager Merchants
Hierna “SODEXO” genoemd

EN:

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Ondernemingsnummer …………………………………..
(indien het een rechtspersoon betreft):
Vertegenwoordigd door: …………………………………..
…………………………………..
Hierna “AANGESLOTENE” genoemd
DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1. Aangezien de groep SODEXO een provider is van On-Site Serviceoplossingen en
Motivatieoplossingen (elektronische maaltijdcheques ‘Lunch Pass ’, cadeaucheques ‘Cadeau
Pass ’, enz.) www.sodexo.com ;
2. Aangezien de AANGESLOTENE SODEXO heeft gekozen om de mogelijkheid te bieden aan zijn
klanten om in zijn handelszaak of handelszaken te betalen met de hieronder vermelde
CHEQUES ;
3. Overwegende dat dit aansluitingscontract, samen met elke ondertekende bijlage en de
algemene aansluitingsvoorwaarden voor de CHEQUES, bijgevoegd aan dit contract en
eveneens
te
raadplegen
via
de
website
http://be.benefitsrewards.sodexo.com/nl/handelaars/sodexo-card, het gehele contractuele kader vormen.
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ARTIKEL 1 : DEFINITIES
De termen die in dit contract gebruikt zijn, hebben de betekenis zoals beschreven in artikel 2 van de
algemene aansluitingsvoorwaarden voor de CHEQUES.
ARTIKEL 2 : VOORWERP
Dit contract heeft tot doel de voorwaarden te bepalen en de nodige regelingen te treffen betreffende
de aanvaarding van CHEQUES (zie artikel 3) in de handelszaak of handelszaken van de
AANGESLOTENE, en dit al dan niet aan de hand van een betaalterminal.
De AANGESLOTENE wenst volgend(e) dienst(en) te aanvaarden in zijn handelszaak of handelszaken:
Lunch Pass (elektronische maaltijdcheque)
De AANGESLOTENE is vrij om op elk moment andere Sodexo CHEQUES te aanvaarden en zal SODEXO
hiervan op de hoogte brengen door een mail te sturen naar volgend adres: AffiliatesSodexocard.BE@sodexo.com.
De aansluiting kan niet aan een derde worden overgedragen, ook niet wanneer deze laatste de
uitbating van de handelszaak overneemt die lid is van het aansluitingsnetwerk van SODEXO. Indien
deze laatste wilt blijven genieten van de diensten van SODEXO, moet de overnemer een nieuwe
aanvraag tot aansluiting indienen.
Dit contract is opgesteld in overeenstemming met de modaliteiten van het koninklijk besluit van 12
oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers
van maaltijdcheques in elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van
30 december 2009 houdende diverse bepalingen

ARTIKEL 3 : KOSTEN EN BETALINGSTERMIJN VOOR DIENSTENPRESTATIES (bedragen excl. BTW)
•

Tarifering voor de elektronische Lunch Pass

BESCHRIJVING
Activatie per winkel
(éénmalig)
Software Sodexo Card
(licenctie / maand /
terminal)
Transactiekost (min. € 0,03)

BAKKERS
VLAANDEREN
€ 100
€0
1,30%*

De AANGESLOTENE erkent en aanvaardt bovenstaande tarieven (excl. BTW)
•

De activering en de licentiekosten per actieve terminal (“Software Sodexo Card”) zullen
eenmaal per maand aan de AANGESLOTENE elektronisch worden gefactureerd. Deze
factuur moet contant worden betaald.
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•

•

•

•

SODEXO zal de geregistreerde en geautoriseerde transacties via bankoverschrijving
terugbetalen binnen de betalingstermijn die in bovenstaande kader gespecifieerd staat
en dit volgend op de dag van de elektronische transactie.
Het overgeschreven bedrag door SODEXO zal gelijk zijn aan het totaal aantal terug te
betalen CHEQUES onder aftrek van de SODEXO transactiekosten (maandelijkse factuur
reeds vereffend).
In functie van de voorgestelde abonnementsformule door SODEXO of gekozen door de
AANGESLOTENE, zullen er specifieke kosten van toepassing zijn (zoals aangegeven in
bovenstaande tabel).
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om SODEXO te informeren over het juiste aantal
actieve terminals. Bij gebreke aan mededeling, ten laatste de laatste dag van de maand
volgend op de deactivatie van de terminals, zal SODEXO het aantal actieve terminals als
ongewijzigd beschouwen.

ARTIKEL 4 : VERPLICHTINGEN VAN DE AANGESLOTENE
Algemeen
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe :
•
•
•
•
•
•
•
•

De CHEQUES slechts te aanvaarden als betaalmiddel voor de aankopen in zijn eigen
handelszaak of in zijn vestiging;
Op ieder ogenblik de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de CHEQUES te respecteren
;
De CHEQUES slechts te aanvaarden voor betalingen waarvan de waarde hoger of gelijk is aan
het bedrag van de CHEQUES. Het is aan de AANGESLOTENE niet toegestaan om de CHEQUES
tegen geld te verhandelen ;
De sticker van SODEXO zichtbaar aan te brengen in zijn handelszaak om zijn klanten duidelijk
te wijzen op zijn aansluiting tot het netwerk van SODEXO ;
Nooit een financiële tussenkomst te vragen aan zijn klanten als tegenprestatie voor de
mogelijkheid om te betalen door middel van een CHEQUES ;
SODEXO toe te laten om zijn aansluiting te vermelden in elk document ;
De Lunch Pass slechts aan te wenden binnen een beperkt netwerk van dienstverleners voor
de aankoop van maaltijden en verbruiksklare voeding ;
SODEXO zo spoedig mogelijk in te lichten, bij het stopzetten van de aanvaarding van de
CHEQUES, , mits het respecteren van de opzegtermijn, conform artikel 8 van dit contract.
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Bijzondere verplichtingen van de AANGESLOTENE met betrekking tot de aanvaarding van de
elektronische CHEQUES door middel van de SODEXO CARD
•

De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om schriftelijk zijn TERMINAL PROVIDER mee te delen:
☐ ATOS WORLDLINE
☐ BEPAX
☐ BEVO
☐ BNPPF (six)
☐ B+S CARD SERVICE
☐ CCV
☐ EASY CASH / INGENICO
☐ EMS
☐ GLOBAL PAY
☐ INGENICO EASYCASH
☐ KEYWARE/THALES/HYPERCOM
☐ LOYALTEK
☐ PAYWORLD
☐ SIX PAYMENT SERVICE
☐ SEPAY
☐ ANDERE: ……………………………………………….

De lijst van de identificatienummers van de TERMINAL(S) (TID): dit nummer vindt u terug op
een sticker op uw TERMINAL, op een ticket of op uw TERMINAL factuur.

TID 1
TID 2
•

Indien de AANGESLOTENE over meer dan twee TERMINALS beschikt dan zal hij binnen de vijf
dagen na de ondertekening van dit contract een lijst van de TERMINALS (TERMINAL ID’s per
verkooppunt) doorgeven aan SODEXO. Per bijkomende TERMINAL, moeten volgende
gegevens worden meegedeeld: naam verkooppunt, volledig adres verkooppunt, TID nummer.
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ARTIKEL 5. TERUGBETALINGSMODALITEITEN
Terugbetalingsmodaliteiten met betrekking tot de elektronische CHEQUES
Elke betwisting betreffende het bedrag van de verrichte terugbetaling moet door de AANGESLOTENE
worden ingediend via een aangetekend schrijven, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de terugbetaling
van de waarde van de CHEQUES.
ARTIKEL 6. WIJZIGING
Indien SODEXO genoodzaakt is om dit contract te wijzigen omwille van economische omstandigheden,
heeft zij dit recht, mits aan de AANGESLOTENE een opzegtermijn van 30 dagen toe te kennen. SODEXO
verbindt zich ertoe de AANGESLOTENE van de wijziging op de hoogte te brengen via e-mail. In
voorkomend geval is het aan de AANGESLOTENE toegelaten het contract op te zeggen per schrijven
ten laatste op de vervaldatum van de opzegtermijn. Bij gebreke aan opzegging van zijnentwege zullen
de wijzigingen aangebracht door SODEXO aanzien worden als zijnde aanvaard door de
AANGESLOTENE. In geval van wijziging van onderhavig contract met betrekking tot de papieren of
elektronische CHEQUES, zal de nieuwe regeling aanzien worden als zijnde van rechtswege van
toepassing op de dag van diens inwerkingtreding.
In het kader van het contract en volgens het aantal voorgenomen transacties kan de AANGESLOTENE
wijzigen van abonnement. De eerste wijziging is gratis. Voor elke volgende wijziging zullen kosten
gelijk aan de activatiekost per winkel, worden aangerekend. Het nieuwe type van abonnement zal van
toepassing zijn de maand volgend op de maand waarin de AANGESLOTENE kennis heeft gegeven van
de wijziging.
ARTIKEL 7. EENZIJDIGE ONTBINDING
Indien de AANGESLOTENE zijn verplichtingen uit artikel 4 van dit contract niet naleeft, heeft SODEXO
het recht om de terugbetalingen aan de AANGESLOTENE volledig of gedeeltelijk op te schorten, zonder
afbreuk te doen aan onderstaande alinea en indien er binnen de 15 dagen geen nuttige reactie is van
de AANGESLOTENE op de schriftelijke ingebrekestelling door SODEXO.
Indien één van de partijen herhaaldelijk nalaat haar contractuele verbintenissen geheel of gedeeltelijk
na te leven, heeft de andere partij het recht om dit contract te beëindigen indien er binnen de 30
dagen geen nuttige reactie of geen herstel is geweest na diens schriftelijke ingebrekestelling.
Indien één van de partijen een inbreuk pleegt op de bepalingen van onderhavig contract waardoor de
uitvoering ervan onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt, heeft de andere partij het recht het
contract te ontbinden zonder opzeg en zonder vergoeding en kan deze partij een vergoeding vorderen
voor het geleden nadeel.
ARTIKEL 8. DUUR
Dit aansluitingscontract wordt afgesloten voor een periode van één jaar. Na deze termijn wordt het
contract automatisch en stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar tenzij één van de partijen het
aansluitingscontract per aangetekende brief beëindigt mits het naleven van een opzegtermijn van
minstens drie maanden vóór de verjaardag van het contract. De opzegtermijn gaat in op de eerste
werkdag van de maand volgend op deze opzegging
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Buiten de in artikel 7 omschreven verbrekingsomstandigheden kan elke partij een einde maken aan
het contract door middel van een aangetekend schrijven, mits voorafgaande kennisgeving van drie
maanden, die beginnen lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening. Tijdens deze
opzegperiode blijven de partijen gebonden door hun contractuele verplichtingen.
ARTIKEL 9 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Dit contract is onderworpen aan het Belgisch Recht.
De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen inzake de geldigheid, de
interpretatie en/of de uitvoering van dit contract die niet minnelijk kunnen worden opgelost.
Opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren, op ………………………………….., waarvan elk van beide partijen
erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

VOOR DE AANGESLOTENE (*)

VOOR Sodexo Pass Belgium NV

Naam :

Naam : Noijons

Voornaam :

Voornaam : Caroline

Functie :

Functie : Sales Manager Merchants

___________________________
(*)
(*)

________________________

Handtekening voorafgegaan door de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”.
De informatie is gelezen en goedgekeurd op ……………………………… (datum van goedkeuring)

Bijlage 1: Identificatiefiche AANGESLOTENE
Bijlage 2: Lijst van activiteiten
Bijlage 3: Lijst van verkooppunten
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Bijlage 1: Identificatiefiche
Officiële naam:

Gegevens verkooppunt

Juridische vorm:

(deze verschijnen op onze website)

BTW-nummer:

Commerciële naam:

Facturatieadres:

Adres verkooppunt:

Taal:

Taal:

Contactpersoon:

Contactpersoon:

GSM:

Indien meerdere verkooppunten,
gelieve een lijst toe te voegen (Bijlage 3)

Telefoon:
Fax:
E-mail:

Bankrekeningnummer voor terugbetaling:
•

De terugbetaling van de papieren en elektronische CHEQUES zal gebeuren op onderstaande
bankrekeningnummer :

B E
▪

▪

De gestructureerde mededeling herneemt alle informatie met betrekking tot de betaling.
De facturen en de transacties van de dagelijkse transacties gebeuren elektronische (per email). Indien de AANGESLOTENE een papieren factuur wenst, zullen deze aangerekend
worden aan een eenheidskost zoals staat gespecifieerd per product (zie artikel 3). Deze
factuur moet contant of per domiciliëring worden betaald.
Indien de AANGESLOENE de facturen wenst te ontvangen aan een ander mailadres dan
hierboven aangegeven, gelieve deze hier te vermelden:
…………………………………………………………………@..............................................................

BIC CODE :
……………………………………………………….…………………………………………………………
Benaming vennootschap: ……………………………………………………….…………………………………………………………
Adres :
……………………………………………………….…………………………………………………………
Plaats : …………………………………………………………
Naam : …………………………………………………………
Functie : …………………………………………………………

Datum:
…..…. /……….. / 2 0 ……….…..
Voornaam : ……………………………………………….
Handtekening*:…………………………………………

(*) Voor akkoord, de rekeninghouder
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Bijlage 2 : Lijst van activiteiten
De AANGESLOTENE kruist hieronder 1 of meerdere activiteiten aan:
Activiteiten Lunch Pass :
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Bakkerij / Patisserie
Bedrijfsrestaurant
Bio Voeding
Boekhandel
Brasserie/Taverne
Chocolaterie / Snoep
Dranken / Wijnen / Geestrijke dranken
Fastfood
Frituur
Groothandel

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kaaswinkel
Kruidenier / Groenten en fruit
Markten
Nachtwinkel
Restaurant
Slagerij
Snackbar
Tankstation
Traiteur
Vishandel

Bijlage 3 : Lijst met verkooppunten
Commerciële
naam

Adres verkooppunt

Tel

Contactpersoon
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