
 1/1 

 

 Dienst Voorwaarden elektronische identiteitskaarten (EID) 

1. VOORWERP 
Deze Dienst Voorwaarden definiëren de rechten en 
de plichten van de partijen aangaande het gebruik 
en de werking van de “EID-software” (elektroni-
sche-identiteitskaartsoftware) op de Worldline be-
taalterminals waarmee de Handelaar de gegevens 
kan lezen die op elektronische wijze werden gere-
gistreerd op de EID die de Belgische administratie 
aflevert. 

2. DUUR 
Voor zover er niets anders is overeengekomen op 
het Bestelformulier/Cover Document of in Speciale 
Voorwaarden, wordt de EID dienst voor onbepaal-
de 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. BESCHRIJVING VAN DE 
DIENSTVERLENING  
3.1. Worldline laat de Handelaar op zijn betaalter-
minal beschikken over de EID-software. Met deze 

EID-software kunnen alleen de gegevens worden 
gelezen die elektronisch op de EID werden geregi-
streerd. Met deze functie is het dus niet mogelijk 
gebruik te maken van EID-functies als legalisering 
en elektronische handtekening. 

3.2. Worldline laat de Handelaar kiezen tussen de 
twee bestaande configuraties van de EID software. 
De eerste ("Stand-alone" versie) is een software die 
onafhankelijk op de betaalterminal geïnstalleerd 
wordt, zonder mogelijkheid interactief te commu-
niceren met de externe wereld van die betaaltermi-
nal, bv. het kasregister van de Handelaar. De twee-
de configuratie ("Geïntegreerde versie") bevat een 
integratie met het kasregister of met de computer 
van de Handelaar en maakt het mogelijk hiermee te 
communiceren, onder andere dankzij software die 
wordt geleverd door de systeemintegrator van de 
Handelaar. 

4. AANGEBODEN WAARBORGEN 
4.1. Worldline levert geen enkele expliciete of im-
pliciete waarborg aangaande de goede werking van 
de EID-software. Worldline kan in geen enkel ge-
val verantwoordelijk worden gesteld voor de wer-

king van de EID-software en voor de gevolgen van 
het gebruik ervan. 

4.2. Worldline levert geen enkele waarborg aan-
gaande de informatie die de EID-software leest en 
aangaande het authentieke of geldige karakter van 
de EID. Aan de Handelaar wordt dus aangeraden 
ook kennis te nemen van de gegevens die visueel 
zijn aangebracht op de EID. 

5. ONDERSTEUNING VAN DE EID-
SOFTWARE 
5.1. Stand-alone versie. Elk assistentieverzoek dat 
met de werking van de EID-software te maken 
heeft, zal het voorwerp uitmaken van facturatie 
voor elke inkomende oproep of elke interventie ter 
plaatse, conform de prijslijst die bij Worldline 
geldt op het ogenblik van deze interventie. 

5.2. Geïntegreerde versie. Elk assistentieverzoek 
dat met de werking van de EID-software in geïnte-
greerde versie te maken heeft, moet exclusief tot de 
integrator van de Handelaar gericht worden. 
Worldline zal enkel op een assistentieverzoek voor 
de geïntegreerde versie van de EID-software in-
gaan indien dit verzoek uitgaat van de integrator. 

 

VERSIE 
2018/05 


	1. Voorwerp
	2. Duur
	3. Beschrijving van de dienstverlening
	4. Aangeboden waarborgen
	5. Ondersteuning van de EID-software

