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1. VOORWERP

1.1.  De Acceptant tekent in op het Interchange ++ 
prijsmodel dat door Worldline wordt aangebo-
den betreft een samengevoegd tarief per 
beta-lingstransactie (merchant service 
charges) van de Kaarten van verschillende 
Kaart-merken van Vi-sa, MasterCard, Diners 
Club/Discover, CUP en JCB. 

1.2.  Het Interchange ++ prijsmodel wordt door 
Worldline aangeboden in het kader van de 
im-plementatie van de Verordening (EU) 
2015/751 van 29 april 2015 betreffende 
afwikkelingsver-goedingen voor op kaarten 
gebaseerde betalings-transacties. 

2. PRIJSMODEL

2.1.  Het Interchange ++ prijsmodel is een 
dyna-misch prijsmodel dat gebaseerd is 
op de reële kos-ten verbonden aan de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij 
de behandeling van een beta-lingstransactie. 
De merchant service charges die in dit model 
wordt aangerekend, is samengesteld uit de 
afwikkelingsvergoeding, de kaartschema-
vergoeding en een servicevergoeding:

• De afwikkelingsvergoeding (interchange 
fee) is een vergoeding die Worldline, als 
acquirer, voor elke betalingstransactie direct 
of indirect moet betalen aan de uitgever 
van een Kaart (meestal 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, creditkaart, 
prepaid kaart, etc.), alsook de geografische 
vestiging van de Acceptant en van de 
Kaarthouder. Voor consumentenkaarten 
is door de hoger genoemde Europese 
wetgeving een maximum opgelegd 
van 0,2% per betalingstransactie voor 
betalingstransacties met debetkaarten 
en 0,3% voor betalingstransacties met 
creditkaarten. 

De afwikkelingsvergoeding wordt in het 
Interchange ++ prijsmodel op een “pass-through” 
basis toegepast. Per betalingstransactie zal 
Worldline daarom de effectief toepasselijke 
afwikkelingsvergoeding gebruiken om de totale 
merchant service charges te berekenen.

• 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 betalingstransactie, 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 kaartschemavergoeding wordt eveneens 
op een “pass-through” basis toegepast. Per 
betalingstransactie zal Worldline daarom de 
toepasselijke kaartschemavergoeding gebruiken 
om de merchant service charges te berekenen.

• De servicevergoeding is de vergoeding 
die Worldline aanrekent voor de diensten 
die rechtstreeks betrekking hebben op de 
verwerking van betalingstransacties, zoals 
de processing, de betaling aan de Acceptant 
en de rapportering. Worldline stelt deze 
vergoeding op maat vast, gebaseerd op het 
verwachte transactievolume en gemiddelde 
transactiebedrag. 

De servicevergoeding dekt evenwel niet de kosten 
van diensten die slechts indirect verbonden zijn 
met de verwerking van betalingstransacties: zulke 
kosten worden aangegeven op de Overeenkomst 
en zullen apart in rekening worden gebracht (bijv. 
kosten van betwistingen (chargebacks), activaties, 
afgekeurde autorisaties, antiwitwas- en PCI/DSS 
verplichtingen). De servicevergoeding dekt evenmin 
de kosten van uitzonderlijke verwerkingen (bijv. 
valutarisico, niet-SEPA afrekening etc. — daarvoor 
heeft Worldline het recht om een aanvullende 
vergoeding in rekening te brengen). 

3. AFREKENING

3.1.  Worldline zal de verschillende kostencompo-
nenten zoals aangegeven in artikel 2 niet 
in real-time berekenen en afrekenen. In 
plaats daarvan zal Worldline een vooraf 
geschatte gemiddelde betalingstransactiekost 
(“Geschatte Commissie”) in rekening brengen. 
Deze Geschatte Commissie is aangegeven op 
de Overeenkomst.

3.2.  Op het einde van iedere maand zal een 
cor-rectie worden gemaakt door de 
bedragen die reeds zijn uitbetaald via de 
Geschatte Commissie te vergelijken met 
de werkelijke afwikkelingsver-goedingen, 
schemavergoedingen en service ver-goeding 
die per transactie van toepassing waren. 
Indien er een verschil bestaat tussen deze 
twee bedragen, zal de correctie ofwel worden 
afge-houden van de betalingstransacties van 
de vol-gende maand of worden terugbetaald 
aan de Ac-ceptant via een creditnota.

4. RAPPORTING

4.1.  Op het einde van iedere maand zal 
Worldline aan de Acceptant een overzicht 
van de betalings-transacties bezorgen dat 
is samengevoegd per Kaartschema en 
per categorie van Kaart (debet-kaart of 
creditkaart). Per samengevoegde catego-rie 
zullen het aantal betalingstransacties, de reeds 
betaalde Geschatte Commissie, het totaal van 
de afwikkelingsvergoedingen en het totaal 
van de kaartschemavergoedingen worden 
weergegeven.

4.2.  Meer gedetailleerde informatie betreffende de 
betalingstransacties kan te allen tijde via het 
extranet van Worldline worden geconsulteerd 
en gedownload.
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