Reset 600.1

Raamovereenkomst voor elektronische betalingen

(BEL)

Deze overeenkomst wordt beschouwd als een Raamovereenkomst met betrekking tot alle betalingsdiensten die worden aangeboden door SIX Payment
Services (Europe) S.A., een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, statutair gevestigd te 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder nummer B144087 (hierna “SPS”) en die wordt afgesloten tussen de Contractant
en SPS. De bijzondere voorwaarden met betrekking tot producten en diensten worden vastgelegd in afzonderlijke contractmodules bijgevoegd bij
voorliggende Raamovereenkomst. BNP Paribas Fortis NV treedt op als tussenpersoon voor SPS voor deze Raamovereenkomst.

Mastergegevens Contractant

WHK /PSP

Officiële naam



 

 

Commerciële naam



 

 

Rechtsvorm 

 

 

Straat/nr. 

 

 

Postcode/plaats          

 

 

Bedrijfsgegevens

Telefoon 

Contactpersoon
 Mevr.

 Dhr.

E-mail 

www. 

 

Ondernemingsnr./BTW 

 

Voornaam 

Achternaam 

Telefoon 

E-mail 

Verkort adres

Correspondentie
Correspondentie/P.B.
Facturen

 
 
BTW-plichtig
Functie 
 
Op rekening van kaarthouder (max. 21 tekens)

Enkel in te vullen indien verschillend van bedrijfsadres:
Bedrijf 

 

ATTN 

Straat/nr. 

 

P.B. 

Postcode/plaats          

 

E-mail 

 

Land 
 

Rekeninggegevens
Financiële instelling BNP PARIBAS FORTIS
Valuta

IBAN

B E

BIC/Swift

Instructies 
Valuta

IBAN

G E B A B E B B

 

B E

BIC/Swift

Instructies 

G E B A B E B B

 


Rekeninghouder 

 

Postcode/plaats          

 





Land 

Wettelijke vertegenwoordigers
 Mevr.

 Dhr.

Contactpersoon

Privé-informatie

Voornaam 

Achternaam 

 

Telefoon 

Functie 

 

Straat/nr. 

 

Postcode/plaats          

 

Geboortedatum 
 Mevr.

 Dhr.

116.0600.07/BNPPF_BEL_NL/02.2017

Privé-informatie

DD

.

MM

.

JJJJ

Geboorteplaats 

 
Land 
Nationaliteit 

Voornaam 

Achternaam 

 

Telefoon 

Functie 

 

Straat/nr. 

 

Postcode/plaats          

 

Geboortedatum 

DD

.

MM

.

JJJJ

Geboorteplaats 

 
Land 
Nationaliteit 

Uiteindelijke begunstigde
De Contractant is een eenmanszaak en de eigenaar is de enige uiteindelijke begunstigde.
Het document “Verklaring uiteindelijk(e) begunstigde(n)” is bijgevoegd.
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Documenten in het klantendossier
De volgende documenten werden (eerder) ingediend bij BNP Paribas Fortis NV en kunnen op verzoek naar SPS doorgezonden
worden.
 Kopie van een geldig identiteitsbewijs, bijv. ID-bewijs,
paspoort
 Bevestiging van de handtekeningbevoegdheid van de
wettelijke vertegenwoordigers
 VOF/Comm.V/BVBA/CVBA/CVOA/NV/
Comm.VA/ESV/SE/SCE: uittreksel KBO
 VOF/Comm.V/BVBA/CVBA/CVOA/NV/
Comm.VA/ESV/SE/SCE: statuten

 Eenmanszaak: uittreksel KBO
 Partnerschap georganiseerd onder het gewoonterecht:
bedrijfscontract
 Bedrijven onder het Burgerlijk Wetboek: uittreksel KBO
 VZW: uittreksel KBO
 Verenigingen: akte van oprichting

Opmerkingen


 

 



 

 



 

 



 

 

Bepalingen van toepassing op deze Raamovereenkomst
Integrale bestanddelen

Alle vastgelegde Contractmodules, met inbegrip van tarievenlijsten, algemene voorwaarden en aanvullende overeenkomsten maken integraal deel uit van deze Raamovereenkomst.

Inwerkingtreding,
duur en beëindiging

Deze Raamovereenkomst treedt in werking na ontvangst door SPS van dit document, rechtsgeldig ondertekend door
de Contractant. De Raamovereenkomst wordt voor onbepaalde duur afgesloten. Deze Raamovereenkomst eindigt
automatisch bij beëindiging van de laatste bestaande Contractmodule.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis NV treedt op als tussenpersoon voor SPS en onderhandeld deze Raamovereenkomst in de naam, voor
het risico en voor de rekening van SPS. De contractpartijen met betrekking tot de diensten die in het kader van deze
Raamovereenkomst worden verleend zijn uitsluitend de Contractant en SPS.

Gegevensverwerking

De Contractant neemt akte van het feit dat de gegevens (in het bijzonder de master- en de transactiegegevens) worden
verwerkt door bedrijven van de SIX groep in Zwitserland en in EU-landen. Deze gegevens worden eveneens verwerkt
door BNP Paribas Fortis NV, als tussenpersoon voor SPS, in België. De Contractant gaat hiermee akkoord en geeft zijn
uitdrukkelijke toestemming voor de gegevensverwerking.

Toepasselijke wetgeving
en plaats van
rechtsbevoegdheid

Op alle rechtsverhoudingen tussen de Contractant en SPS die voortvloeien uit deze Raamovereenkomst is de Belgische
wet van toepassing. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Plaats en datum

* Voornaam en achterna(a)m(en) in blokletters:

Handtekening(en) van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Contractant *
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