ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1

Addendum: Door pay.nl opgesteld document met aanvullende afspraken aangaande
tarieven, aanvullende voorwaarden of uitzonderingen op de overeenkomst of algemene
voorwaarden.

1.2

Acquirer: Lid van een card scheme, welke creditcard betalingen faciliteert.

1.3

Alliance: Onderneming, welke software uitbrengt, waarvoor pay.nl de betalingen verwerkt
voor derden. Deze derden worden op reguliere wijze aangemeld als Merchant, waarbij de
vergoedingen waartegen pay.nl haar diensten verleend worden belast aan haar klant (de
Merchant). Het boeksaldo zal door Stichting pay.nl netto worden uitbetaald aan Merchant.

1.4

Bank: de bank of de financiële instelling die online, krediet- en of betaalkaart betalingen
voor producten of diensten voor een Merchant verwerkt.

1.5

Banklijst: lijst van banken die voor iDEAL als Uitgevende Bank optreden en welke
verschijnt wanneer een Eindgebruiker bij een webwinkel een iDEAL betaling uitvoert.
Deze lijst wordt onderhouden en gepubliceerd door Currence iDEAL B.V..

1.6

Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht
bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting.

1.7

Beschikbaar Saldo: het voor de Merchant beschikbare deel van het Boeksaldo.

1.8

Betaaldienst: alle door Pay.nl aangeboden internet billing & payment services en
aanvullende diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende betaalmethoden:


Betalen per bank
iDEAL, Bancontact/Mistercash, Overboeking, Incasso, Giropay, Sofortbanking



Betalen per telefoon
Betalen per minuut, Betalen per gesprek, Vast bedrag betalen, Betalen per sms,
Mobile Content Billing, Mopay



Third Party
Afterpay, PayPal, Click&Buy

1.9

Betaaldienst Eigenaar: de eigenaar van een betaalmethode (bijvoorbeeld Currence iDEAL
B.V. welke eigenaar is van betaalmethode iDEAL).

1.10 Betaalopdracht: een opdracht tot overmaking van een geldbedrag van het Pay.nl account
van de Merchant naar een EU-bankrekeningnummer dan wel een terugbetaling waarbij
rekeningnummer of IBAN van de oorspronkelijke betaler en begunstigde van de
terugbetaling handmatig worden gewijzigd, waarbij voor het laatste geldt dat zulks slechts
mogelijk is in het geval dat het rekeningnummer of IBAN bij de betreffende terugbetaling
afwezig of onjuist is dan wel een poging tot terugbetaling is mislukt. Een Betaalopdracht
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kan slechts worden opgedragen door een Beheerder of Gebruiker. In geval van een
terugbetaling waarbij het rekeningnummer of IBAN wordt gewijzigd kan er nimmer meer
worden uitbetaald dan het binnengekomen bedrag van de betalingstransactie.
1.11 Bezoeker: Een niet geregistreerde natuurlijke persoon die Website bezoekt / opvraagt.
1.12 Boeksaldo: het saldo van de voor de Gebruiker op de Derdengeldenrekening
bijgeschreven derdengelden.
1.13 Chargeback: door de eindgebruiker uitgevoerde herroeping van de betaling via een
Creditcard.
1.14 CPSP (Collecting Payment Service Provider): een Payment Service Provider handelt
betalingen af voor bijvoorbeeld webwinkels. De CPSP draagt zorg voor de administratie
van de uitbetalingen. Periodiek wordt het geld naar de rekening van de Merchant
overgeschreven.
1.15 Creditcard Acquirer: bedrijf dat Creditcard transacties uitvoert.
1.16 Currence iDEAL B.V.: eigenaar en merkhouder van de betaalformule iDEAL.
1.17 Derdengelden: de op de Derdengeldenrekening bijgeschreven gelden.
1.18 Derdengeldenrekening:

de

door

de

Stichting

beheerde

bankrekening

waarop

Derdengelden worden bijgeschreven.
1.19 Diensten: de door Pay.nl aangeboden diensten.
1.20 Duplicate content URL’s: Websites of delen van websites waarbij exact dezelfde diensten
worden aangeboden als de hoofd publicatie. De URL kan welliswaar verschillen, het
aanbod dient exact overeen te komen. Indien het aanbod afwijkt, de omschrijving van de
service niet gelijk is, dient een nieuwe service te worden toegevoegd.
1.21 Eindgebruiker: de afnemer van diensten of producten van de Merchant.
1.22 Extern Saldo: Afterpay, PayPal, Minitix SMS, Minitix Hyves betalen, PaySafeCard, Cashticket, Webshopgiftcard, E-bon
1.23 Financiële Instelling: een door Pay.nl, de Stichting, de Gebruiker en/of de Eindgebruiker
gekozen financiële of bancaire instelling of creditcardmaatschappij waarmee een
overeenkomst is gesloten tot het beheer van gelden.
1.24 Gebruiker: een natuurlijk persoon die toegang heeft tot een of meerdere Merchant
aansluitingen, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die producten of
diensten aanbiedt. Gebruiker is partij bij de Overeenkomst en maakt voor de verwerking
van betalingen gebruik van Betaaldiensten.
1.25 Merchant: de onderneming welke betalingen door middel van een betaaldienst
accepteert.
1.26 MOI: Melding Onterechte Incasso.

Versie 2.18 / pagina 2

1.27 Overeenkomst: de tussen Pay.nl, de Stichting en de Gebruiker gesloten overeenkomst.
1.28 Pay.nl Administration Panel: de web applicatie inclusief bijbehorende interfaces, waar
gebruiker instellingen kan wijzigen, statistische informatie kan opvragen en betalingen kan
verrichten.
1.29 Pay.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TinTel B.V., gevestigd
te Spijkenisse, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 24283498. Pay.nl is een
CPSP (zie 1.13). Pay.nl vervult (afhankelijk van en conform de inhoud van de daartoe
gesloten Overeenkomst) in deze hoedanigheid namens Gebruiker de volgende functies:
a. Processor: de geldstromen verlopen niet via de Derdengeldenrekening maar worden
rechtstreeks aangeboden aan Financiële Instelling(en);
b. Collector: de geldstromen verlopen via de Derdengeldenrekening. In geval de
Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen, kan deze ook zelf betaalopdrachten geven;
c. Service Provider: het verlenen van ondersteunende diensten zoals het incasseren van
vorderingen.
1.30 Payment Platform: de door Pay.nl en de Stichting voor Betaaldiensten gehanteerde
software, systemen, infrastructuur en ondersteuning (handleidingen en support)
betreffende het aanbieden en verwerken van Transacties, inclusief het bijbehorende
berichtenverkeer.
1.31 Publicatie: De locatie waarop de eindgebruiker de betaling initialiseren. Waaronder, maar
niet beperkt tot URL’s (bij online shops) of advertentie locaties (drukwerk)
1.32 Refund: een terugbetaling met gebruikmaking van de betaalgegevens in het systeem van
Pay.nl van de oorspronkelijke betaling (rollback), welke kunnen worden aangevuld met
gegevens van Pay.nl databases.
1.33 Rolling Reserve: het door Pay.nl tijdens een bepaalde periode geblokkeerde gedeelte
van het Boeksaldo.
1.34 Service: door de Merchant toe te voegen diensten, inclusief de wijze van publicatie,
geaccepteerde betaaloplossingen en de eventuele duplicate content URL’s.
1.35 Stichting: Stichting Derdengelden Pay.nl, gevestigd te Spijkenisse, in het Handelsregister
ingeschreven onder nummer 50152769. De Stichting is door de Gebruiker gemachtigd als
onafhankelijk beheerder van Derdengelden en de Derdengeldenrekening.
1.36 Transaction Expiration: de geldigheidsduur van het betaalverzoek gemeten vanaf
ontvangst door de Financiële instelling. Bij Pay.nl is dit voor iDEAL 30 minuten, voor alle
andere betaalmethoden geldt een periode van 4 uur. De Eindgebruiker dient de betaling
te accorderen binnen deze tijd. Als dit niet gebeurt, wordt de status van de transactie
door de Financiële instelling op “Expired” gezet.
1.37 UBO: Ultimate Beneficial Owner of Gebruiker met een aandeel van meer dan 25% in de
Merchant die de uiteindelijke belanghebbende is.
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1.38 Vergoedingen: door de Gebruiker aan Pay.nl verschuldigde vergoedingen betreffende
door Pay.nl en de Stichting aan de Gebruiker geleverde producten en diensten.
1.39 Website: de internet locatie op: http(s)://www.pay.nl, http(s)://www.pay.be, inclusief
subdomeinen, waarop Eindgebruiker, Gebruiker, Beheerder en UBO wijzigingen kan
aanbrengen en betalingen kan accepteren.
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2.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.

2.2

De Gebruiker is verplicht deze Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op zijn
rechtsverhouding met de Eindgebruiker terzake de aansprakelijkheidsbeperkingen van
Pay.nl en de Stichting.

2.3

Wet- en regelgeving waaronder richtlijn nummer: 2007/64/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in
de interne markt (Pb EU L 319) boek 7 titel 7b van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op
het financieel toezicht is van toepassing, behoudens daarvan in de Overeenkomst of deze
Algemene Voorwaarden is afgeweken.

2.4

Wijzigingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden dienen door Pay.nl en
de Stichting te worden aanvaard.

2.5

Pay.nl en de Stichting zijn gerechtigd om de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden
te wijzigen. Het is Gebruikers persoonlijke verantwoordelijkheid deze Algemene
Voorwaarden geregeld na te kijken.

2.6

Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Merchant wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2.7

Bij nietig verklaring van enige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden blijven andere
bepalingen onverminderd van kracht.

2.8

In geval van onderlinge strijdigheid is de rangorde als volgt;
1. Regels van dwingend recht;
2. De Overeenkomst;
3. Addendum(s)
4. Deze Algemene Voorwaarden;
5. Regels van regelend recht.

3.

AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1

Een Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door Pay.nl van een
door de Gebruiker bij Pay.nl ingediende aanvraag.

3.2

De Overeenkomst treedt in werking na ondertekening van de Overeenkomst en wordt
aangegaan voor de duur van één jaar, waarna deze telkens stilzwijgend wordt verlengd
voor een periode van drie maanden.

3.3

Pay.nl en de Merchant kunnen de Overeenkomst schriftelijk en met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden beëindigen, na het verstrijken van de duur van de
Overeenkomst van één jaar.
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3.4

De Overeenkomst wordt gesloten onder de voorwaarde dat de Merchant door Financiële
Instellingen en Betaaldienst eigenaren wordt geaccepteerd. De Gebruiker is verplicht om
bij het verkrijgen van deze acceptatie volledige medewerking te verlenen.

3.5

Pay.nl en de Stichting zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en
zonder (voorafgaande) ingebrekestelling en zonder ontstaan van enige aansprakelijkheid
voor schade dan wel rechterlijke tussenkomst, te beëindigen indien:


Merchant de verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden of
regels of instructies van Pay.nl of Stichting niet nakomt;



Faillissement of surseance van betaling van de Merchant is aangevraagd of
uitgesproken alsmede indien de Gebruiker in geval van onderbewindstelling,
ondercuratelestelling of overlijden van de Gebruiker;



De Merchant in strijd met de wet goederen en/of diensten aanbiedt van welke het
aanbieden, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is of indien dit in strijd is
met het door Pay.nl gevoerde acceptatiebeleid;



Er sprake is van aantasting van de integriteit van het financiële stelsel;



Er sprake is van misbruik of onrechtmatig gebruik van het Payment Platform;



Er door de handelswijze van de Gebruiker schade aan de reputatie of het merk van
Pay.nl wordt of dreigt te worden toegebracht.

3.6

Indien er zich omstandigheden als in artikel 3.5 voordoen dan zijn Pay.nl en de Stichting
gerechtigd om:
1. De toegang tot het Payment Platform te ontzeggen,
2. Nog niet uitgevoerde Transacties op te schorten,
3. Al uitgevoerde Transacties ongedaan te maken,
4. De verplichtingen van Pay.nl en/of de Stichting uit de Overeenkomst of de Algemene
Voorwaarden op te schorten, zulks onverlet alle rechten en bevoegdheden van Pay.nl
en de Stichting.

3.7

Indien de Overeenkomst op grond van artikel 3.5 wordt beëindigd zijn de Vergoedingen
direct opeisbaar.

4.

PAKKET: GEKOZEN DIENSTVERLENING

4.1

Gebruiker kan zelf voor Merchant een pakket kiezen. Er kan ten alle tijden worden
‘geüpgraded’ naar een hoger pakket.

4.2

Bij elke upgrade worden eenmalig de activatiekosten van het hoogst gekozen pakket in
rekening gebracht.

4.3

Het Pioneer (XS) en Alliance By (AB) pakket kan te allen tijde per direct worden opgezegd.
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4.4

Indien Gebruiker binnen 12 maanden na activatie van een hoger pakket een downgrade
uitvoert, worden 50% van de maandelijkse kosten van de resterende minimale looptijd in
rekening gebracht.

4.5

Indien Gerbruiker het Alliance By (AB) gekozen heeft, kan deze te allen tijde dit omzetten
naar een ander pakket (Pioneer, Professional, Business of Corporate)

5.

AANMELDING VOOR GEBRUIK

5.1

De Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik van betaling via de Diensten
die aangeboden worden door Pay.nl.

5.2

Aan de vermelde content en prijzen op de Website, met uitzondering van het
aanmeldgedeelte, kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3

Gebruik van de Website en aangeboden Diensten staat open in geval de Gebruiker en/of
Bezoeker, naar gelang op wie het betrekking heeft, meerderjarig is naar de wetgeving van
het land gelijk aan zijn of haar nationaliteit, in volledig bezit is van zijn verstandelijke
vermogens en dit op vrijwillige basis doet.
5.3.1

Daar waarin de Gebruiker of Bezoeker de leeftijd van meerderjarigheid nog niet
heeft bereikt naar de wetgeving van het land gelijk aan zijn of haar nationaliteit,
maar waarin de wet wel de meerderjarigheid voorziet, zal dit met schriftelijk bewijs
moeten worden overgelegd.

5.4

Indien Bezoeker wenst Gebruiker bij Pay.nl te worden, moet deze het registratieproces
volledig doorlopen. Om Gebruiker te kunnen worden, moet de bezoeker een bedrijf zijn
of handelen namens een bedrijf en het account exploiteren onder naam van dat bedrijf.
Om Merchant te worden, moet de Bezoeker een bedrijf zijn of handelen namens een
bedrijf en het account exploiteren onder naam van dat bedrijf. Afhankelijk van gesprekken
tussen Pay.nl en Bezoeker over/tijdens het registratieproces kan een uniek aanbod door
Pay.nl worden gedaan. Andere Bezoekers en Gebruikers kunnen hier geen rechten aan
ontlenen.
5.4.1

Tijdens het registratieproces behoort de Bezoeker alle verzochte gegevens naar
waarheid en volledigheid over zichzelf te verschaffen. In geval dit niet gebeurt, al
dan niet buiten heterdaad geconstateerd, wordt door Pay.nl besloten welke
stappen worden ondernomen.

5.4.2

Het is voor Bezoekers en Gebruikers niet toegestaan om een account aan te maken
voor anderen, hun account over te dragen aan derden of derden gebruik te laten
maken van hun account. Daarnaast is het verboden meer dan 1 account in bezit te
hebben voor Gebruikers.

5.5

Als de initiële verschafte gegevens tijdens het registratieproces juist zijn, maar door
factoren, waaronder maar niet beperkt tot, verhuizing of bedrijfsnaam aanpassing en
dergelijke, niet meer juist zijn, moeten al deze gegevens per eerste mogelijkheid worden
aangepast, met uiterste termijn binnen 14 dagen.
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5.6

Indien de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker door een derden zijn
verkregen, zonder oorzaak van Pay.nl, dan valt dit onder verantwoordelijkheid van de
Gebruiker. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door
derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account heeft verkregen, behalve
bij oorzaak van Pay.nl. Bij vermoeden van misbruik van het account zal de Gebruiker per
eerstkomende mogelijkheid Pay.nl op de hoogte brengen.
5.6.1

Indien er sprake is van verlies van inkomsten van de Merchant, door oneigenlijk
gebruik, kan hierover geen aanspraak gemaakt worden bij Pay.nl.

5.7

Zichzelf

op

ongeautoriseerde

wijze

toegang

verschaffen

tot

deze

Website,

ongeautoriseerde wijze gebruik maken van de Diensten of oneigenlijke toegang
verkrijgen via Diensten van Pay.nl is strafbaar. Zonder uitzondering zal Pay.nl per
eerstkomende mogelijkheid aangifte doen.

6.

PAY.NL

6.1

Pay.nl zet haar software, systemen en infrastructuur in ten diensten van het Payment
Platform. Bij de verwerking van betalingen door het Payment Platform en Pay.nl beperkt
het handelen van Pay.nl zich tot het uitsluitend optreden als intermediair en Pay.nl is op
generlei wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.

6.2

Pay.nl voert de overeenkomst uit met de nodige zorgvuldigheid waarbij rekening wordt
gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker en de Merchant.

6.3

Pay.nl draagt zorg voor de veiligheid van het Payment Platform en draagt zorg voor
beveiligde opslag van Transactiegegevens. De Merchant is en blijft zelf verantwoordelijk
voor de beveiliging van zijn eigen website, alsmede de beveiliging van digitaal verstuurde
informatie. Pay.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een inbreuk op de
veiligheid van het Payment Platform of Transactiegegevens. De Merchant vrijwaart Pay.nl
voor aanspraken die het gevolg zijn van inbreuk op de veiligheid van het Payment
Platform of de Transactiegegevens.

6.4

Pay.nl heeft het recht om de uitvoering van een Transactie te weigeren indien:


De opdracht tot een Transactie onjuiste, onvolledige of onduidelijke gegevens bevat;



Het beschikbaar Boeksaldo te laag is;



De Transactie de Rolling Reserve overschrijdt;



Er reden is om te veronderstellen dat Eindgebruiker of Merchant betrokken is bij
frauduleuze handelingen of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van het
Payment Platform;



De rekening van Eindgebruiker, het account van Gebruiker of Merchant geblokkeerd
is;

6.5

Door middel van het Payment Platform kan Merchant zijn Transactiegegevens in ieder
geval tot één jaar terug raadplegen.
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6.6

Pay.nl is niet verantwoordelijk voor het blijvende aanbod, de beschikbaarheid en de
goede werking van de (betaal)diensten van Financiële Instellingen en Betaaldienst
instellingen.

6.7

Pay.nl garandeert een beschikbaarheid van 99,9%, van haar systemen, uitgezonderd
beschikbaarheid van derden, waaronder maar niet beperkt tot, diensten van Betaaldienst
Eigenaren. Bij een lagere beschikbaarheid dan 99,9% heeft de Merchant recht op een
eenmalige korting op de pakketvergoedingen, conform onderstaande weergave.

6.8

Beschikbaarheid

Korting

99,5 % - 99,9 %

25 %

99,0 % - 99,5 %

50 %

98,0 % - 99,0%

75 %

Lager dan 98,0%

100 %

Pay.nl kan ten allen tijden een Rolling Reserve instellen om Refunds, Chargebacks,
Storneringen, MOI’s meldingen, Toekomstige vergoedingen of Claims van derden te
ondervangen.

6.9

Pay.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (deels) uit te besteden aan een
Derden Partij.

6.10 Bij een (conservatoir) beslag door derden zal voor de verwerking hiervan het standaard
meerwerk uurtarief worden gehanteerd met een minimum van 250,- euro per dossier.
6.11 Pay.nl kan Inlogsessies, gespreksinformatie (per email en telefoon) ingevoerde data en
documenten toegevoegd door Gebruiker en medewerkers van Pay.nl opslaan en
monitoren.

7.

DE STICHTING

7.1

De Stichting treedt op als door de Merchant gemachtigd beheerder van Derdengelden.
De Stichting maakt Derdengelden, onder aftrek van de Vergoedingen en met
inachtneming van een eventuele Rolling Reserve, over aan de Merchant. De
verplichtingen en aansprakelijkheid van de Stichting beperkt zich tot een correct beheer
van Derdengelden.

7.2

Door het aangaan van de Overeenkomst machtigt Merchant de Stichting, bij uitsluiting
van ieder ander, tot het beheer van Derdengelden.

7.3

Pay.nl en de Stichting zijn hoofdelijk schuldeiser betreffende Vergoedingen en zijn
gerechtigd om Vergoedingen in te houden op het Boeksaldo van Merchant.

7.4

De Stichting is enkel verplicht het Boeksaldo naar Merchant over te boeken op het
moment dat de individuele betalingen binnen deze periode daadwerkelijk door de
Stichting zijn ontvangen van Eindgebruiker (al dan niet via derde partijen).
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8.

VERGOEDINGEN

8.1

Vergoedingen voor het gebruik van het Payment Platform bestaan uit eenmalige
aansluitvergoedingen, maandelijkse abonnementsvergoedingen, transactievergoedingen
en eventuele overige vergoedingen, welke op de website van Pay.nl te vinden zijn. Het
betreft standaardvergoedingen. Hiervan kan enkel bij schriftelijke Overeenkomst worden
afgeweken.

8.2

Pay.nl is gerechtigd Vergoedingen te wijzigen. Een tariefswijziging wordt uiterlijk 7 dagen
van tevoren aangekondigd.

8.3

Pay.nl factureert de door Merchant verschuldigde aansluitvergoedingen na de
ondertekening van de Overeenkomst.

8.4

Pay.nl

factureert

de

door

Merchant

verschuldigde

maandelijkse

abonnementsvergoedingen en Vergoedingen ter zake eventuele opties maandelijks en
één maand vooruit.
8.5

Vergoedingen worden indien mogelijk door de Stichting ingehouden op het Boeksaldo
van Merchant .

8.6

Merchant verleent aan Pay.nl een machtiging om door middel van automatische incasso
Vergoedingen van nog te vorderen bedragen die nodig zijn om tot de ingestelde drempel
het Boeksaldo aan te vullen.

8.7

Voor zover het niet mogelijk is Vergoedingen te voldoen door het inhouden van deze
Vergoedingen op het Boeksaldo van Merchant, zal het Boeksaldo van Merchant via een
automatische incasso worden aangevuld. Indien deze niet kan worden uitgevoerd zal een
administratieve vergoeding worden gerekend van € 17,50. Merchant zal via een
handmatige opdracht alsnog het saldo aanvullen binnen 14 werkdagen.

8.8

Bij in gebreke van een tijdige betaling, is Merchant Pay.nl buitengerechtelijke
incassovergoedingen van 15 % met een minimum van € 250,- en 1,5 % contractuele
samengestelde rente per maand verschuldigd.

8.9

Pay.nl is gerechtigd de (al dan niet opeisbare) vergoedingen, te verrekenen met (al dan
niet opeisbare) tegenvorderingen van de Merchant op Pay.nl. Dit ongeacht de valuta
waarin Vergoedingen en tegenvorderingen luiden.

8.10 Alle Vergoedingen, belastingen en heffingen welke betrekking hebben op ten behoeve
van de Merchant door Pay.nl of de Stichting bij Financiële Instellingen aangegane
verplichtingen komen voor rekening van Merchant.
8.11 Tegenover Merchant strekt een afschrift uit de administratie van Pay.nl en/of de Stichting
tot volledig bewijs.
8.12 Alle vermelde Vergoedingen zijn exclusief BTW.
8.13 Vergoedingen zijn onder voorbehoud van BTW wijzigingen.
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9.

KLACHTAFHANDELING

9.1

Alle klachten die voldoende verband houden met gebruik van de Website en/of Diensten
van Pay.nl worden serieus in behandeling genomen. Uitspraak door Pay.nl geschiedt
schriftelijk of per e-mail, tenzij de klacht via de telefoon is ingediend. In het laatste geval
mag worden besloten over te gaan op een telefonische uitspraak.

9.2

Binnen 7 dagen geeft Pay.nl uitspraak over klachten. Wanneer dit niet mogelijk is, zal
Pay.nl binnen de gestelde termijn de klachtindiener hiervan op de hoogte stellen en een
nieuwe termijn aangeven.

9.3

Klachten, die betrekking hebben op producten en diensten afgenomen van Merchant
door Eindgebruiker, worden niet door Pay.nl in behandeling genomen.

9.4

In geval van geen levering of gedeeltelijke levering van de producten en/of diensten, na
betaling, door de Eindgebruiker aan de Merchant kan de Eindgebruiker aanspraak maken
op restitutie van de betaling. Hiervoor moet de Eindgebruiker eerst contact hebben
opgenomen met de Merchant en een afwijzing over het verzoek tot restitutie van de
Merchant hebben ontvangen.

9.5

Als de Eindgebruiker zich na de situatie zoals beschreven in artikel 8.4 tot Pay.nl wendt,
dan zal Pay.nl de situatie bekijken en naar objectief oordeel handelen. In geval Pay.nl
Eindgebruiker in het recht stelt, stelt Pay.nl een restitutietermijn aan de Merchant,
waarbinnen deze verplicht is het verschuldigde bedrag te retourneren aan de
Eindgebruiker.

9.6

Als het verzoek tot restitutie niet is uitgevoerd in de gestelde periode, zal Pay.nl de
restitutie eigenhandig uitvoeren en hiervoor € 35,- administratiekosten in rekening
brengen.

9.7

Pay.nl brengt voor het afhandelen van een klacht, ongeacht de uitkomt van deze minimaal
€3,50 in rekening + het standaard meerwerk uurtarief.
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10. INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten, op alle op de
Website aangeboden Diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Pay.nl of
diens licentiegevers.
10.2 Pay.nl verleent, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden, aan Merchant de niet exclusieve, niet overdraagbare licentie om
de ter beschikking gestelde software te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het
overeengekomen gebruik van het Payment Platform. Sublicenties zijn niet toegestaan.
10.3 Pay.nl behoudt zich het recht voor om de software op ieder ogenblik te wijzigen, aan te
passen, een nieuwe versie ter beschikking te stellen en de functionaliteiten en
eigenschappen van de software te wijzigen.
10.4 De software mag uitsluitend door Merchant worden gebruikt.
10.5 Pay.nl is gerechtigd nadere beperkingen te stellen aan het aantal gebruikers dat het
Payment Platform gebruikt en het aantal servers en werkstations waarop het Payment
Platform draait. Pay.nl is gerechtigd dit te controleren.
10.6 In geval van overtredingen van het voorgaande, is Pay.nl gerechtigd de ontbrekende
licenties alsnog af te geven, bijbehorende Vergoedingen met terugwerkende kracht in
rekening te brengen en daarbij een boete ad 75% van deze vergoedingen aan Gebruiker
in rekening te brengen.
10.7 Niets van de Website en Diensten mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Pay.nl worden verveelvoudigd, aangepast of verwijderd, al dan niet voor eigen gebruik.
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur
van de Website behoren toe aan Pay.nl of diens licentiegevers.
10.8 In het geval de Overeenkomst wordt beëindigd door Pay.nl of Merchant, al dan niet in
overeenstemming, dan is Merchant verplicht alle Diensten en applicaties van Pay.nl
binnen 24 uur na einde Overeenkomst te verwijderen van zijn servers.
10.9 Mocht Pay.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of
(vermeende) inbreukmakende links op de Website, dan heeft Pay.nl het recht, maar niet
de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen of te wijzigen.
10.10Duplicatie van teksten die in het eigendom zijn van Pay.nl en openbaar van aard zijn, is
mogelijk na schriftelijke toestemming van Pay.nl en wordt per tekst bepaald. Dit is
onafhankelijk van de intentie van de gebruikmaking van de tekst door diegene die de
tekst wil gebruiken.
10.11Teksten die pas bereikbaar zijn na het inloggen op de Website en toegang tot een Pay.nlaccount zijn in de regel niet openbaar en mogen niet worden gedupliceerd, tenzij
expliciet aangegeven dat het voor eigen gebruik mag worden gedownload.
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11. WIJZIGINGEN
11.1 Pay.nl behoudt het recht om Diensten en vergoedingen die op haar Website zijn
gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is Gebruikers
persoonlijke verantwoordelijkheid deze Algemene Voorwaarden geregeld na te kijken. Als
Gebruiker de Website en/of Diensten per de ingangsdatum van de wijziging blijft
gebruiken, geeft Gebruiker hiermee aan met deze wijziging(en) in te stemmen en deze te
aanvaarden.
11.2 Pay.nl wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor eventuele schadelijke
gevolgen die kunnen voortvloeien uit wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud
van de Website, Diensten of de Algemene Voorwaarden.

12. VERPLICHTINGEN MERCHANT
12.1 Merchant alsmede de door haar ingeschakelde derden verlenen alle medewerking,
verstrekken alle informatie en zijn verplicht ervoor te zorgen dat deze informatie juist,
volledig en op rechtmatige wijze is verkregen en bewerkt. Merchant is verplicht om zorg te
dragen dat via het Payment Platform uitgevoerde transacties niet in strijd zijn met
geldende Wet- en Regelgeving. Merchant vrijwaart Pay.nl en Stichting voor alle
aanspraken van derden welke (mede) het gevolg zijn van enige tekortkoming van
Merchant terzake.
12.2 Merchant verplicht zich om een rekening aan te houden bij een Financiële Instelling in het
land of de landen waar hij haar producten of diensten aanbiedt. Daarnaast houdt hij te
allen tijde een rekening aan bij een Financiële Instelling uit een EU-lidstaat.
12.3 Merchant is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen website, waaronder
begrepen de koppeling tussen het Payment Platform en de eigen website.
12.4 Merchant beheert zijn aansluiting op het Payment Platform onder zijn uitsluitende
verantwoordelijkheid. Merchant is zich bewust van de risico’s verbonden aan het gebruik
van internet, e-mail en Betaaldiensten.
12.5 Merchant zal de regels en instructies van Pay.nl terzake het Payment Platform te allen tijde
nakomen.
12.6 De Merchant garandeert aan Pay.nl dat:


Hij geen goederen of diensten aanbiedt waarvan het aanbieden, verhandelen, in bezit
hebben of gebruik volgens de wet strafbaar is of strijdig is met het door Pay.nl
gevoerde acceptatiebeleid;



Hij zijn verplichtingen jegens de Eindgebruiker nakomt;



Hij zich zal houden aan enige wet waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en de Wet Koop op Afstand;
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Hij zich onthoudt van activiteiten welke schade kunnen toebrengen aan de reputatie of
het merk van Pay.nl.

12.7 Merchant is verplicht om de door het Payment Platform verwerkte Transacties

te

controleren op onjuistheden. In geval van onjuistheden is Merchant verplicht om Pay.nl
hieromtrent onmiddellijk te informeren. Pay.nl houdt zich aan de wet Melding
Ongebruikelijke Transacties waardoor Merchant verplicht is om op eerste verzoek de
identiteit van de begunstigde van betalingen aan Pay.nl bekend te maken in geval Pay.nl
de betreffende transactie als ongebruikelijk aanmerkt. Bij gebreke hiervan is Pay.nl
gerechtigd de betreffende betaling niet uit te voeren.
12.8 Merchant is verplicht Pay.nl binnen drie dagen te informeren over wijzigingen in de
juridische structuur of zeggenschapverhoudingen binnen de groep waartoe zijn
onderneming behoort of overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin zijn
onderneming deelneemt of deel van uitmaakt.
12.9 Merchant staat ervoor in dat hij eigenaar is van zijn domeinnaam en verplicht zich om deze
domeinnaam in het Handelsregister in te schrijven.
12.10 Meldingen van onjuistheden of klachten dienen door de Merchant binnen 8 werkdagen
na ontdekking of de dag waarop de Merchant zulks redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, aan Pay.nl te worden gedaan, bij gebreke waarvan alle rechten terzake zijn
vervallen.
12.11 Merchant is verplicht om een stijging van het transactievolume met meer dan 50% uiterlijk
30 dagen tevoren door te geven aan Pay.nl
12.12 Merchant is verplicht om elke nieuwe Service aan te melden in het Payment Platform
alvorens betalingen te accepteren. Betalingen mogen enkel worden geaccepteerd voor
diensten overeenkomstig met de door Merchant opgegeven informatie.
12.13 Het publiceren van Services op een andere wijze dan in de originele service in het
onderdeel publicatie in het Pay.nl Administration Panel is aangegeven is niet toegestaan.
Bij publicatie vanaf een andere URL, of het starten van een transactie via of indirect voor
een andere publicatie URL anders dan vooraf gemeld via een Duplicate content url binnen
het Administration Platform kan een direct opeisbare boete van €250,- per constatering
worden gevorderd. Eventuele claims van betaalproviders of derden worden doorbelast
aan Merchant met een opslag van 15% administratiekosten.
12.14 Betalingen ontvangen / mogelijk maken voor derden is niet toegestaan (CPSP betalingen),
Merchant is ten alle tijde de contractspartner van Eindgebruiker en verantwoordelijk voor
de klachtenafhandeling en eventuele restituties.
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13. RELATIE MERCHANT EN BETAALDIENSTEIGENAREN
13.1 Merchant gebruikt enkel de originele beeldmerken en logo’s van Betaaldienst Eigenaar.
13.2 Bij enkele betaalmethoden komt ook een overeenkomst tussen de Merchant en
Betaaldienst Eigenaren tot stand.
13.3 Op de relatie tussen Merchant en Betaaldienst Eigenaren zijn Algemene Voorwaarden van
die betreffende partij van toepassing, welke Merchant zelf dient na te leven.
13.4 Merchant rekent alleen door de Betaaldienst Eigenaar goedgekeurde content, diensten
en fysieke producten af of kan een schriftelijke toestemming van de Betaaldienst Eigenaar
overleggen. Eventuele boetes of inhoudingen door misbruik van Merchant komen voor
kosten van Merchant.
13.5 Merchant vrijwaart Pay.nl voor eventuele aanspraken van Betaaldienst Eigenaren of
andere derden welke samenhangen met de niet naleving van eisen welke de Betaaldienst
Eigenaren aan Merchants stellen.

14. IDEAL
14.1 De Merchant geeft Stichting toestemming voor het ontvangen van gelden van
Eindgebruiker.
14.2 De uitbetalingsperiode vanaf het moment dat de gelden in het bezit zijn van de Stichting
is 7 dagen. Hierbij heeft Merchant de keuze tot uitbetaling aan het einde van de maand
of eerder.
14.3 Pay.nl en Stichting garanderen dat de ontvangen gelden worden uitbetaald aan Merchant,
zulks onder aftrek van kosten welke vooraf zijn gemeld door Pay.nl.
14.4 Merchant dient mee te werken aan informatieverzoeken van Currence iDEAL B.V. in het
kader van de naleving van de Rules & Regulations iDEAL, welke zijn te vinden op de
website van Currence: www.currence.nl.
14.5 Merchant garandeert dat al zijn online activiteiten voldoen aan alle relevante Wet -en
Regelgeving en de Merchant Integratie Gids, waaronder de wettelijke verplichting (artikel
3:15 e.v. BW) van publicatie door webwinkeliers van KvK-nummer en BTW-nummer op de
websites en dat deze activiteiten niet het imago van iDEAL zullen schaden.
14.6 Merchant garandeert dat hij beschikt over een gedocumenteerde klachten -en
escalatieprocedure.
14.7 Merchant kan zich desgewenst verzekeren tegen het betalingsrisico dat hij loopt met
betrekking tot het ontvangen van betalingen.
14.8 Merchant dient de status van de iDEAL transactie te controleren bij Pay.nl, bij gebreke
waarvan het risico van niet ontvangen gelden geheel bij Merchant ligt.
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14.9 Merchant is ook bij inschakeling van derden verantwoordelijk voor de nakoming van de
verplichtingen van Merchant.
14.10Pay.nl hanteert een maximale tijd voor verrichten van de betaling van 30 minuten. Het is
mogelijk dat de bank van Eindgebruiker een kortere maximale tijd hanteert.
14.11Het is niet toegestaan Uitgevende Banken zonder instructie van Currence iDEAL B.V. van
de iDEAL Bankenlijst te halen.
14.12Merchant die iDEAL als betaalmethode gebruikt, dient de iDEAL betaalmethode op te
nemen in zijn lijst met alle aangeboden betaalmethoden, zoals te doen gebruikelijk is.
14.13Merchant is verplicht om de iDEAL betaalmethode op zodanige wijze in de lijst met
aangeboden betaalmethoden op te nemen dat deze minimaal dezelfde aandacht krijgt als
andere betaalmethoden.
14.14De keuze voor de iDEAL betaalmethode moet voor Eindgebruiker duidelijk en herkenbaar
zijn. Dientengevolge dient Merchant een zogenaamde ”betaalknop” aan te bieden op de
pagina waar uit betaalmethoden gekozen wordt.
14.15De koppeling tussen iDEAL en Pay.nl aan de kant van de website dient door de Merchant
goed geïmplementeerd te worden, zulks ter beoordeling van Pay.nl.
14.16In een aantal gevallen is Pay.nl verplicht om gegevens van Merchant door te zenden aan
Currence. Dit is het geval bij mogelijke fraude, extreme schommelingen in omzet en afzet
van Merchant en overige door Currence aangewezen gevallen.
14.17In geval van mogelijke fraude met betrekking tot iDEAL is Pay.nl verplicht een aantal
stappen te doorlopen en Currence te informeren. De uitkomst hiervan zal aan Merchant
worden medegedeeld.
14.18Pay.nl is gerechtigd om in opdracht van de Bank of Currence iDEAL B.V.
noodmaatregelen te treffen zoals het blokkeren van iDEAL betalingen van de
Eindgebruiker aan Merchant en het blokkeren van uitbetalingen van het saldo aan
Merchant

in

geval

van

(vermeende)

fraude

of

het

niet

nakomen

van

leveringsverplichtingen door Merchant.

15. TELEFONISCHE BETALINGEN
15.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de Merchant het niet-exclusieve
gebruikersrecht op de IVR Manager verkrijgen.
15.2 Pay.nl levert aan Merchant een betaaldienst die onder andere gebruik kan maken van
Premium Rate Servicenummers.
15.3 Merchant zal bij substantiële te verwachten groei (maandelijks groter dan 25%) Pay.nl
hiervan tijdig op de hoogte stellen.
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15.4 Merchant garandeert dat de via Pay.nl aangeboden diensten, fysieke producten of
content niet zullen worden gebruikt in strijd met de voorschriften en beperkingen zoals
door de OPTA in Nederland en BIPT in België en soortgelijke instanties in andere landen
gesteld zijn in toekenning met de servicenummers.
15.5 Merchant zal iedere aanwijzing, instructie of aanbeveling van de OPTA, BIPT of ieder
andere bevoegde autoriteit met betrekking tot het gebruik van servicenummers
opvolgen.
15.6 Merchant garandeert dat alle rechten, licenties, registraties en goedkeuringen die zijn
vereist voor het verlenen van de dienst wettelijk zijn verkregen en nageleefd.
15.7 Merchant zal de betreffende tarieven en prijsinformatie duidelijk vermelden in alle
promoties.
15.8 Pay.nl kan naar eigen goeddunken beslissen of de service al dan niet in overeenstemming
is met de vereisten zoals ze zijn bepaald in deze voorwaarden, elke beslissing van Pay.nl is
bindend.

16. SHORT MESSAGE SENDING (SMS) BETALINGEN
16.1 Merchant

zal

de

volledige

gedragscode,

zoals

in

te

zien

op:

http://www.smsgedragscode.nl/ naleven.
16.2 Merchant zal de volledige GOF richtlijnen voor SMS-MMS-LBS-diensten, zoals in te zien
op: http://www.gofguidelines.be/ naleven.
16.3 Bij een dispuut tussen Eindgebruiker en Merchant zal Merchant te allen tijden volledige
log-bestanden binnen 3 werkdagen overleggen aan Pay.nl, deze bevatten alle door
Eindgebruiker verstuurde en ontvangen berichten inclusief het in rekening gebrachte
tarief.
16.4 Pay.nl zal overgaan tot volledige restitutie van betaling van Eindgebruiker wanneer wordt
afgeweken van de SMS gedragscode of GOF richtlijnen.

17. EENMALIGE EN DOORLOPENDE MACHTIGINGEN
17.1 Merchant is zich ervan bewust dat de bankrekeninghouder die een schriftelijke volmacht
voor een doorlopende machtiging afgeeft, bij zijn bank tot maximaal 56 kalenderdagen na
afschrijving van het bedrag, zonder opgave van reden, kan melden dat hij de afschrijving
ongedaan wil maken. Dit heet een “stornering”. De bank moet deze stornering
vervolgens in maximaal vijf werkdagen ook daadwerkelijk verwerken. In het geval van een
digitale machtiging is er geen handtekening aanwezig. Dat betekent dat de Eindgebruiker
ook na de storneringstermijn de betaling kan terugvorderen. De rekeninghouder doet hier
een “Melding Onterechte Incasso (MOI)”. Indien Merchant geen getekende volmacht kan
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overleggen, is Merchant bij een geschil verplicht tot restitutie van het betreffende bedrag.
Een MOI kan tot 13 maanden na de incasso worden ingediend.
17.2 Het is aan Merchant om contact op te nemen met Eindgebruiker of een onderzoek in te
stellen met als doel om het geld en eventueel de MOI vergoedingen op Eindgebruiker te
verhalen.
17.3 Merchant neemt passende risico beperkende maatregelen.
17.4 Inbound

calling

(inkomende

gesprekken)

in

combinatie

met

het

maken

van

geluidsopnames van het gesprek waaruit duidelijk wordt dat Eindgebruiker akkoord ging
met de incasso zijn in principe toegestaan, maar blijven aangemerkt als hoog risico. In dat
geval is Pay.nl gerechtigd een hoog Rolling Reserve in te stellen.
17.5 In geval van gespreksopnamen dient Merchant op eerste verzoek van Pay.nl de opnamen
binnen 3 werkdagen aan Pay.nl beschikbaar te stellen.
17.6 In het geval van een MOI melding rekent Pay.nl hier € 25,- administratiekosten voor.
17.7 Merchant verklaart het informatiedocument: Incasso (Wikken en Wegen) uit het
Administration Panel te hebben te hebben bestudeerd en de risico’s van deze betaaloptie
te aanvaarden.
17.8 Pay.nl kan merchant de incasso functionaliteit ontnemen indien het storneringspercentage
hoger is dan 15%. Hierin worden storneringen door geen saldo en of incasso blokkade niet
meergenomen.
17.9 Bij een hoger storneringspercetage dan 15% gemiddeld genomen over de afgelopen
maand, kan pay.nl een boete opleggen van 10% van het de voor merchant verwerkte
incasso opdrachten in die maand.

18. CREDITCARDS
18.1 Creditcard processing dmv het payment facilitator (PF) account van Pay.nl is mogelijk tot
een maximaal volume van €60.000 per laatste 35 dagen, daarboven is een directe
registratie bij Acquirer noodzakelijk.
18.2 Bij gebruik via het PF account van Pay.nl is Merchant gebonden aan de door Pay.nl
ingestelde limieten per creditcard en Eindgebruiker.
18.3 B+S Card Service GmbH, Lyoner Staße 9, D-60528 Frankfurt am Main voorziet als
‘Acquirer of Record’’.
18.4 Bij acceptatie van Creditcard betalingen op eigen domein dient Merchant PCI compliant
te zijn, een bewijs dient hiervan overlegt te worden als Addendum op de overeenkomst.
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18.5 Wanneer Merchant zich aansluit bij Pay.nl en kiest voor een directe registratie bij Acquirer
krijgt Merchant van Pay.nl de aansluitformulieren voor de Creditcard Acquirer toegestuurd
per e-mail. Pay.nl begeleidt en controleert samen met Merchant het gehele
aanvraagproces.
18.6 Voor het aansluiten van Creditcards controleert Pay.nl de door Merchant ingevulde
Creditcard aanvraagformulieren op volledigheid en juistheid. Vervolgens verzendt Pay.nl
de Creditcardaanvraag naar de Creditcard Acquirer. Dan duurt het minstens 3 weken
voordat de Creditcard Acquirer de aansluitnummers uitgeeft en de aansluiting door Pay.nl
wordt geactiveerd.
18.7 Voor bepaalde diensten of goederen kan een aansluit- of maandelijkse toeslag worden
gerekend. Deze kosten komen voor rekening van Merchant.
18.8 Een Creditcard betaling kan door eindgebruiker worden herroepen (chargeback)
gedurende 6 maanden. Kosten voortvloeiend uit een chargeback (30,- euro +
administratiekosten) komen voor rekening van Merchant.
18.9 Merchant kan tegen een Chargeback in verweer gaan, Pay.nl zal zich inspannen om
Merchant hierin te ondersteunen.
Merchant verklaart het informatiedocument: Creditcard (Ins & Outs) te hebben te

18.10

hebben bestudeerd en de risico’s van deze betaaloptie te aanvaarden.
18.11

Merchant verklaart op de hoogte te zijn van de Rules & Regulations for Merchants van

elke individueel aangeboden Creditcard aanbieder en zal eventuele wijzigen hiervan direct
doorvoeren.

19. BETAALOPDRACHTEN EN REFUNDS
19.1 Uitbetalingen en Refunds worden door Pay.nl binnen een dag, indien het saldo van de
Merchant dit toelaat, overgeboekt naar de Eindgebruiker van de uitbetaling/Refund. Het
saldo van Merchant mag door de uitbetaling of Refund niet onder het Beschikbaar Saldo
komen.

Daarbij

wordt

rekening

gehouden

met eventuele

rolling

reserves

of

uitbetaaldrempels.
19.2 Betaalopdrachten groter dan € 1.000,- en betaalopdrachten naar landen niet aangesloten
bij EU legt Merchant de identiteit van de Eindgebruiker vast in een dossier, dat in elk
geval bevat:


Een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de KvK, indien Eindgebruiker
een bedrijf is;



Geldige legitimatiebewijzen van de Eindgebruiker(s) van de rekening of bestuurders
van het bedrijf zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK;
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Kopie bankafschrift van rekening van Eindgebruiker of kopie bankpas met
rekeningnummer van Eindgebruiker of schriftelijke verklaring van Bank die de rekening
op naam van Eindgebruiker beheert;



Beschrijving dienst /product waarvoor Eindgebruiker zich door Merchant laat betalen.

19.3 De zaken waarvoor Eindgebruiker van Merchant zich laat betalen dienen te voldoen aan
alle eisen van de Nederlandse wetgeving en lokale wetgeving.
19.4 Pay.nl behoudt zich het recht voor Eindgebruiker van de uitbetalingen te verifiëren in een
database met personen die op EU sanctielijsten, lijsten met van terrorisme verdachte
personen of PEP-lijsten voorkomen en kan uitvoering van transacties weigeren als de
Eindgebruiker op één van deze lijsten voorkomt.
19.5 Het is enkel toegestaan om betalingen te accepteren inzake “niet opvorderbare gelden”.
Betalingen voor leningen / kredieten of het verkrijgen van aandelen of obligaties zijn niet
toegestaan.

20. GEHEIMHOUDING, PRIVACY EN NON-CONCURRENTIE
20.1 Pay.nl en Stichting verplichten zich tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie
inzake de voor de Merchant verwerkte Transacties, behoudens voor zover een wettelijke
informatieplicht hieraan in de weg staat.
20.2 Merchant is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens Pay.nl en/of
Stichting dient te worden gezien als de verwerker van de persoonsgegevens.
20.3 Merchant verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en alle informatie ter zake
de organisatie, bedrijfsvoering, financiële zaken, de inhoud, oorsprong en bestemming
van transacties, pincodes, wachtwoorden en diensten.
20.4 Partijen, waaronder mede begrepen aan hen gelieerde ondernemingen is het verboden
tijdens de looptijd van de Overeenkomst, zowel als voor de duur van één jaar na het
beëindigen van de Overeenkomst, werknemers van elkaar in dienst te nemen of voor zich
te laten werken, hetzij direct, hetzij indirect.
20.5 Merchant, waaronder mede begrepen gelieerde ondernemingen, is het verboden tijdens
de looptijd van Overeenkomst, zowel als voor de duur van één jaar na het beëindigen van
de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pay.nl, binnen
Nederland Betaaldiensten aan te bieden dan wel hierin deel te nemen hetzij direct, hetzij
indirect. Voorts is het Gebruiker verboden om tijdens deze periode Gebruikers van Pay.nl
te werven of te benaderen voor Betaaldiensten.
20.6 In geval Partijen het in voorgaande leden bepaalde overtreden verbeurd de overtreder
aan de andere Partij een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ten
bedrage van € 100.000,00 per overtreding, evenals een bedrag van € 10.000,00 voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt.
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20.7 Pay.nl is gerechtigd conversaties met Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot
telefonische gesprekken, fysieke vergaderingen of mail conversaties, uit te werken in
transscripties of volledig vast te leggen voor intern gebruik.
20.8 Pay.nl gebruikt op haar websites en binnen het Administration panel cookies om inzicht te
kijken in het gebruik door Gebruiker, statistische gegevens te genereren en op maat
gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.
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21. AANSPRAKELIJKHEID
21.1 Pay.nl en Stichting zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade hoe dan ook genaamd,
hetzij directe of indirect, hetzij gevolgschade of welke schade dan ook.
21.2 Merchant vrijwaart Pay.nl en Stichting van alle aanspraken van Financiële Instellingen,
Eindgebruikers of derden terzake van schade veroorzaakt door enig handelen of nalaten
van Merchant waaronder door haar ingeschakelde derden of Eindgebruikers.
21.3 Pay.nl is in geen geval aansprakelijk indien Merchant verplichtingen, waaronder
verplichtingen jegens betaaldiensteigenaren, niet nakomt. Merchant vrijwaart Pay.nl voor
alle aanspraken van betaaldiensteigenaren of andere derden jegens Pay.nl, welke op
enigerlei wijze samenhangen met de niet nakoming van voornoemde verplichtingen door
de Merchant.

22. OVERDRACHT VAN ACTIVITEITEN
22.1 Pay.nl heeft het recht om al haar rechten en verplichtingen over te dragen. In geval van
een dergelijke overdracht dient de Merchant daaraan alle medewerking te verlenen.

23. SLOTBEPALINGEN
23.1 Indien (een deel van) een bepaling uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden
nietig of vernietigbaar is, leidt zulks niet tot de nietigheid of vernietigbaarheid van de
gehele Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
23.3 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van
toepassing.
23.4 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze
Algemene Voorwaarden moeten worden voorgelegd aan de rechtbank te Almelo.
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