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Dienst Voorwaarden Bancontact
1. ALGEMEEN
1.1. Worldline activeert de dienst Bancontact
volgens de op het Bestelformulier/Cover Document vastgelegde voorwaarden.
1.2. De Handelaar zal alle Bancontact kaarten
aanvaarden die op diens verkooppunten worden aangeboden.

2. DUUR
2.1. Voor zover er niets anders is overeengekomen op het Bestelformulier/Cover Document of in Speciale Voorwaarden, wordt de
dienst Bancontact voor onbepaalde duur afgenomen, en heeft elke partij het recht om deze dienst op elk ogenblik kosteloos op te zeggen mits een opzegtermijn van één maand.
Die opzegtermijn zal beginnen te lopen vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op de
maand waarin de opzeg aangetekend werd
verstuurd.

3. UITVOERING VAN TRANSACTIES
3.1. De maximale uitvoeringstermijn bedraagt
"D+2", waarbij "D" wordt gedefinieerd als de
dag waarop de transactie door Worldline
wordt ontvangen en “2” de dag waarop de instructie voor betaling wordt gegeven aan ofwel
het STET of aan de betrokken Funds Collector
wordt gegeven.
3.2. Voor een Bancontact transactie wordt een
betaling als volledig gerealiseerd beschouwd
door Worldline van zodra de bank waar de
Handelaar de aan Worldline gemelde bankrekening aanhoudt, de sommen die het voorwerp uitmaken van de betaling ontvangen
heeft.
3.3. Worldline heeft het om geen overdracht te
verrichten in de volgende gevallen:
• foutief gebruik van de Betaalterminal door
de Handelaar en/of de kaarthouder;
• onjuiste gegevensverwerking te wijten aan
een defect in een element dat niet door

Worldline werd geleverd of niet onder de
controle van Worldline staat;
• gebrekkige werking van de Betaalterminal
veroorzaakt door interventies die niet onder
de verantwoordelijkheid van Worldline
werden uitgevoerd.
3.4. De uitvoering van een transactie kan verstoord worden in geval van het in gebreke blijven van een betrokken financiële instelling of
op instructie van een organisatie die verantwoordelijk is voor een onderdeel van het betalingsverkeer.

4. DEFINITIES
• Betaalterminal: terminal en de bijbehorende
accessoires die door Worldline of een andere leverancier ter beschikking van de
Handelaar gesteld worden.
• Funds Collector: organisatie die beschikt
over een "Funds Collector" licentie toegekend door het Bancontact Kaartschema.
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