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Speciale Voorwaarden Matrix Prijsmodel
1. VOORWERP
1.1. Indien de Handelaar niet intekent op het Interchange++ prijsmodel, en evenmin voor Packs
kiest, dan zijn deze Speciale Voorwaarden van toepassing op de aanvaarding van transacties.
1.2. Het prijsmodel van het Matrix Tarief wordt
door Worldline aangeboden in het kader van de
implementatie van de Verordening (EU) 2015/751
van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties.

2. COMPONENTEN VAN HET
MATRIX PRIJSMODEL
2.1. De handelarenvergoeding die door Worldline
voor elke transactie wordt aangerekend, is samengesteld uit de afwikkelingsvergoeding, de kaartschemavergoeding en een servicevergoeding.
• De afwikkelingsvergoeding (interchange fee) is
een vergoeding die Worldline, als acquirer,
voor elke transactie direct of indirect moet betalen aan de uitgever van een Kaart (typisch een
bank). De hoogte van deze afwikkelingsvergoeding wordt bepaald door verschillende factoren, zoals het soort authenticatie en beveiliging (chip, contactloos, 3D secure, magnetische
kaartstrip, etc.), het merk en type van Kaart
(bedrijfs- of consumentenkaart, debetkaart,
kredietkaart, prepaid kaart, etc.), alsook de geografische vestiging van de Handelaar en van
de kaarthouder. Voor consumentenkaarten uitgegeven in de EU is door de hoger genoemde
Europese wetgeving een maximum opgelegd
van 0,2% per transactie voor transacties met

debetkaarten en 0,3% voor transacties met kredietkaarten.
• De kaartschemavergoeding (scheme fee) betreft
het geheel van kosten die verbonden zijn aan de
diensten die de Kaartschema's leveren bij de
uitvoering van een transactie, zoals onder meer
de clearing-, aansluitings- en marketingkosten.
De hoogte van de kaartschemavergoeding
wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de oorsprong van de kaarthouder, het Kaartschema, het type van Kaart en het transactiebedrag.
• De servicevergoeding is de vergoeding die
Worldline aanrekent voor de diensten betrekking hebben op de verwerking van transacties,
zoals de processing, de betaling van de handelaar en de rapportering.
De servicevergoeding dekt niet de kosten van
uitzonderlijke verwerkingen (bv. valutarisico,
niet-SEPA afrekening etc. — daarvoor heeft
Worldline het recht om een aanvullende vergoeding aan te rekenen).

3. BEREKENING
3.1. Het Matrix Prijsmodel is een tariefstructuur
die resulteert in een vaste handelarenvergoeding
per transactie, voor specifieke combinaties van categorieën en merken van betaalkaarten.
• De vaste handelarenvergoeding wordt daarbij
per Handelaar vastgelegd op het Bestelformulier/Cover Document. Dit is het bedrag dat aan
de Handelaar wordt aangerekend.
• De afwikkelingsvergoeding en kaartschemavergoeding worden op "pass-through" basis
aangerekend in functie van de categorie van
kaart (betaalkaart / kredietkaart / prepaid-kaart),

het merk van de kaart, alsook de enkele andere
parameters aangegeven in de tabel waarnaar
hieronder verwezen wordt. Omdat de uiteindelijke afwikkelings- en kaartschemavergoedingen ook afhangen van een complexe berekening in functie van verschillende andere
parameters (zoals het bedrag van de transactie,
het merk en het type kaart, de oorsprong van de
Kaarthouder, authenticatie en beveiliging etc.),
geeft de tabel noodzakelijkerwijze en omwille
van de eenvoud een reeks van bedragen / percentages weer.
Deze tabel is onderhevig aan regelmatige veranderingen, onder meer vanwege fluctuaties op
de markt, nieuwe beslissingen van kaartschema's en uitgevers van Kaarten, etc. Nieuwe versies van dit document zullen daarom door
Worldline ter beschikking worden gesteld op
het volgende adres:
be.worldline.com/prijstabel
• De servicevergoeding wordt niet vooraf vastgelegd, want is de uitkomst van de volgende formule en daardoor variabel:
(vaste handelarenvergoeding) - afwikkelingsvergoeding - kaartschemavergoeding

4. RAPPORTING
4.1. De Handelaar kan te allen tijde via het extranet
van Worldline een overzicht krijgen van de transacties, waarin de verschuldigde handelarenvergoeding zal worden weergegeven per transactie, alsook (ter informatieve titel) de onderliggende
afwikkelingsvergoeding, kaartschemavergoeding
en servicevergoeding.
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