OVEREENKOMST
EASY

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
Uw klantennummer:
(Indien u reeds klant bent)

Groep:
B.A.:

Overeenkomst tussen: de N.V. EDENRED BELGIUM (afdeling Ticket Restaurant), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Vorstlaan 165 b.9
- BE 0407.034.269, RPR Brussel, hierna genoemd EDENRED en de KLANT, hierna omschreven, geldig vertegenwoordigd door: DAMIEN

BECK

Dit formulier is bestemd voor een online gebruik. Gelieve alle velden via uw computer te vervolledigen, en niet handgeschreven. Dit is noodzakelijk omdat uw bestelling correct zou worden geregistreerd.

GEGEVENS OVER DE KLANT
Maatschappelijke naam
Adres (maatschappelijke zetel)								
Postcode 		

nr 		

bus

Gemeente

❒ niet btw-plichtig		

Ondernemings/btw-nr. 			

❒ publiek

Statuut van het bedrijf:

❒ privé

Vertegenwoordigd door (Legal Site Contact) ❒ Dhr. ❒ Mevr.					
Taal: ❒ NL ❒ FR

E-mail:

Telefoonnr.:

/		

Nr. Par. Com.:

Fax:
/

/		
/		

Totaal aantal werknemers: 			

Functie:
Federatie:

Aantal Ticket Restaurant-begunstigden :

Sociaal Secretariaat: ❒ ja ❒ nee - Indien ja, hetwelke?
Is uw sociaal secretariaat verantwoordelijk voor uw bestellingen van Ticket Restaurant : ❒ ja

❒ nee

GEGEVENS OVER DE VERANTWOORDELIJKE(N)
Verantwoordelijke voor de relaties met EDENRED (Primary contact) (Contactpersoon die de toegangen tot uw Klantruimte per e-mail zal ontvangen).

❒ Dhr. ❒ Mevr.									
Taal : ❒ NL ❒ FR Tel.: 				

Functie

E-mail* :

						
*noodzakelijk om u o.a. elke wettelijke informatie mee te delen
Verantwoordelijke voor de facturatie (Contactpersoon die de facturen en de betalingsverzoeken in functie van de wijze van betaling zal ontvangen).

❒ Dhr. ❒ Mevr.									
Taal : ❒ NL ❒ FR Tel.: 				

Functie

E-mail* :

						
*noodzakelijk om uw facturen door te sturen
Verantwoordelijke voor de bestellingen (Contactpersoon die alle informatie voor het plaatsen van de Ticket Restaurant-bestellingen zal ontvangen).

❒ Dhr. ❒ Mevr.									
Taal : ❒ NL ❒ FR Tel.: 				

Functie

E-mail* :

						

*noodzakelijk om uw klantennummer te kunnen meedelen en om het e-borderel te ontvangen

Verantwoordelijke voor de ontvangst van de leveringen van kaarten (Contactpersoon die de verschillende pakjes met daarin de Ticket Restaurant-kaarten zal ontvangen).

❒ Dhr. ❒ Mevr. 									
Taal: ❒ NL ❒ FR Tel. : 				

Functie

E-mail :

Leveringsadres: ❒ identiek aan het bovenvermelde adres ❒ verschillend adres
Straat 								
Postcode		

nr 		

bus		

verdieping

Gemeente

FINANCIËLE GEGEVENS & DUUR DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST (gereserveerd voor Edenred)
Prestatievergoeding:

%

Zichtwaarde:		

Betaalwijze: Voorafbetaling (debitering van de rekening D(*) + 2)
Vervangkaart(en): 		

€

Duur dienstverleningsovereenkomst:

❒ 1 jaar (standaard)

❒

€

Eenmalige kost per kaart:
jaar (op uitdrukkelijke aanvraag van de Klant)

€ x aantal kaart(en)

❒ Aanmaak van de rekening:

€

* Dag van ontvangst van de betaling

( )

Levering

Prijs levering kaart(en)

Tussen 1 en 3 kaarten: per post

€

/ per eenheid

Tussen 4 en 15 kaarten: per post

€

/ leveringspunt

Meer dan 15 kaarten: per koerier

€

/ leveringspunt

Door zijn handtekening te plaatsen, aanvaardt de KLANT de algemene voorwaarden vermeld op de keerzijde van dit blad (zie keerzijde).

❒ De KLANT wenst een gedetailleerde facturering.
, op

/

/ 20

Document terug te sturen naar EDENRED. Het getekend document wordt u terugbezorgd.

07/2018

Opgemaakt in dubbel exemplaar te

Handtekening van EDENRED									Handtekening van de KLANT

HET VOLGENDE WERD OVEREENGEKOMEN
3.8. de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen die betrekking hebben op elektronische
maaltijdcheques na te leven.
3.9. de PRIJS te betalen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 en 5 hierna.
3.10. De persoonsgegevens van de Begunstigden te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke
regelgeving, en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”), met dien verstande dat de gegevensoverdracht
tussen de KLANT en EDENRED BELGIUM moet worden beschouwd als een gegevensoverdracht tussen
ARTIKEL 1 - VOORWERP
EDENRED BELGIUM verbindt zich ertoe te leveren aan de KLANT, die zich ertoe verbindt deze te verscheidene verwerkingsverantwoordelijken die elk verantwoordelijk blijft voor zijn eigen verwerking en
kopen, maaltijdcheques uitgegeven door EDENRED BELGIUM in elektronische vorm onder het merk dat EDENRED BELGIUM pas verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de
Ticket Restaurant, in overeenstemming met de financiële en de hiernavolgende algemene voorwaarden. Begunstigden vanaf het ogenblik waarop zij de gegevens van de KLANT ontvangt.
De door de KLANT naar behoren ingevulde bestelbon, op eender welke drager, verbindt hem onherroepelijk.
EDENRED BELGIUM is enkel gehouden door haar uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelbon. ARTIKEL 4 – PRIJS
4.1. De Edenred-kaarten zijn ter beschikking gesteld tegen de prijs vermeld in de financiële voorwaarden en
ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN EDENRED BELGIUM
dit zolang de geldigheidstermijn van de kaart niet verstreken is.
EDENRED BELGIUM verbindt zich ertoe:
2.1. de Edenred-kaarten bestemd voor de personeelsleden van de KLANT die Ticket Restaurant De elektronische Ticket Restaurant worden verkocht tegen een prijs die gelijk is aan hun nominale waarde.
in elektronische vorm ontvangen (hierna de “Begunstigden” genoemd), moeten binnen 10 De dienstverlening waarvan sprake in artikel 2 hierboven, wordt vergoed aan de prijs bepaald in de
werkdagen (zaterdag niet inbegrepen) volgend op de goedkeuring van de bestelling, conform de financiële voorwaarden vermeld op de voorkant van dit document, vermeerderd met de toepasselijke BTW.
toegekende financiële voorwaarden aan de KLANT worden geleverd, op zijn maatschappelijke Deze prijs is verbonden aan de stijging van de AGORIA index (landsgemiddelde) voor loonkosten. In geval
zetel of op een andere in België gelegen plaats die tussen de partijen werd overeengekomen. van stijging, wordt de prijs op één januari van elk jaar, en maximum één keer per jaar, op basis van de
De levering wordt uitgevoerd door EDENRED BELGIUM die de leveringswijze kan kiezen. volgende formule aangepast: P = P0 (0,2 + 0,8 x S/S0)
met :
De gegroepeerde levering van de kaarten op het leveringsadres dat de klant op de achterzijde van deze
P = aangepaste waarde van de Prijs vermeld in de financiële voorwaarden;
overeenkomst vermeldde, wordt door Edenred Belgium uitgevoerd volgens de leveringswijze van zijn keuze.
P0 = prijs vermeld in de financiële voorwaarden;
De Edenred-kaarten worden gedesactiveerd geleverd en u ontvangt ze samen met hun
S = Agoria index (landsgemiddelde) voor loonkost van kracht op de eerste dag van elk kwartaal;
gebruiksvoorwaarden en een handleiding, zodat de Begunstigden toegang kunnen krijgen tot hun Ticket
S0 = Agoria index (landsgemiddelde) voor loonkost van kracht op de datum van ondertekening van
Restaurant-rekening.
het contract;
De Edenred-kaarten zijn en blijven eigendom van EDENRED BELGIUM.
2.2. de activeringsprocedure van de Edenred-kaarten aan de KLANT of aan de Begunstigde over te maken. De prijs van de diensten wordt vastgesteld op basis van het aantal Begunstigden bij de ondertekening van
2.3. de Edenred-kaarten op verzoek van de KLANT te personaliseren, binnen de redelijke perken van de deze overeenkomst door de KLANT vermeld in de financiële voorwaarden. Indien de KLANT, tijdens de
technische middelen van EDENRED BELGIUM, en dit door vermelding erop van een financiële vermelding uitvoering van deze overeenkomst, het aantal begunstigden zou wijzigen, zal de prijs, van rechtswege,
worden aangepast overeenkomstig de financiële voorwaarden.
voorgesteld door de KLANT en aanvaard door EDENRED BELGIUM.
In geval van personalisatie, verzekert de KLANT onvoorwaardelijk EDENRED BELGIUM dat hij het recht Alle bovenvermelde elementen van dit artikel worden hierna samen de “PRIJS” genoemd.
heeft om gebruik te maken van de gevraagde vermeldingen en bevrijdt hij, op dezelfde wijze, EDENRED 4.2. Onverminderd de bepalingen van artikel 4.1., behoudt EDENRED BELGIUM zich te allen tijde het recht
voor de PRIJS gedeeltelijk dan wel geheel te wijzigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken
BELGIUM van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
2.4. de elektronische Ticket Restaurant-rekening van de Begunstigden te openen en te crediteren die per gewone of aangetekende brief kan worden ter kennis gegeven. In dit geval kan de KLANT deze
binnen de termijn vermeld in de financiële voorwaarden op de rectozijde van dit document. overeenkomst beëindigen vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe PRIJS, met inachtneming
2.5. Automatisch kaarten te produceren voor elke nieuwe begunstigde die nog niet in het bezit is van een van een opzegging van 15 dagen die per aangetekende brief voor de datum van inwerkingtreding
elektronische Ticket Restaurant-rekening tijdens het versturen van een bestelling van elektronische cheques. van de nieuwe prijs ter kennis moet worden gegeven. Bij gebrek hieraan wordt aangenomen dat de
2.6. de verrichtingen uitgevoerd met de Edenred-kaarten online te behandelen en hierbij gewijzigde PRIJS uitdrukkelijk door de KLANT is aanvaard, zodat deze gewijzigde prijs de partijen bindt.
voorrang te geven aan de elektronische Ticket Restaurant met de kortste geldigheidsdatum. 4.3. De KLANT aanvaardt dat de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die uit het elektronische systeem
2.7. de Begunstigden toe te laten, op elk ogenblik, het saldo en de geldigheidsdatum van de elektronische van Ticket Restaurant voortvloeien, de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten van het systeem van Ticket
Ticket Restaurant online na te kijken via een beveiligd extranet en/of een Interactive Voice Response (IVR). Restaurant op papieren drager niet overschrijden.
2.8. in geval van verlies (met inbegrip van beschadiging) of diefstal van Edenred-kaarten: ARTIKEL 5 – FACTURATIE EN BETALING
- de Begunstigden toe te laten hun Edenred-kaarten zonder kosten (met uitsluiting van De facturatie zal elektronisch gebeuren. De facturen zullen op het door EDENRED BELGIUM aan te duiden
communicatiekosten) te blokkeren via de onafhankelijke dienst Card Stop, een beveiligd extranet of een internetplatform ter beschikking worden gesteld. EDENRED BELGIUM vrijwaart de authenticiteit van de
herkomst en de integriteit van de inhoud van elektronische facturen, alsmede de leesbaarheid ervan. De
Interactive Voice Response (IVR).
- een nieuwe Edenred-kaarten ter beschikking van de Begunstigden te stellen binnen de 10 KLANT aanvaardt hierbij uitdrukkelijk de bewijswaarde van deze elektronische facturen.
werkdagen (exclusief zaterdag, zondag en feestdagen) na bestelling van de vervangkaart door de KLANT. De PRIJS en de toepasselijke BTW, dienen vóór de levering van de Edenred-kaarten en de
De Ticket Restaurant-vervangkaart zal onder meer de betrokken Begunstigde toelaten gebruik te maken terbeschikkingstelling van de elektronische Edenred op de elektronische rekening van de
van het saldo van de elektronische Ticket Restaurant dat op het ogenblik van de verklaring van verlies of Begunstigden, te worden betaald. Bij gebrek aan voorafgaande betaling houdt EDENRED BELGIUM zich
diefstal, beschikbaar is. De geldigheidsduur van de beschikbare elektronische Ticket Restaurant zal met 10 het recht voor om de bestelling zonder voorafgaande ingebrekestelling, te annuleren.
werkdagen na het blokkeren van de Edenred-kaarten wegens diefstal of verlies, worden verlengd. ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
2.9.
in
geval
van
gebrekkige
Edenred-kaarten:
een
nieuwe
Edenred-kaarten
ter De KLANT, met uitsluiting van EDENRED BELGIUM, is aansprakelijk voor de rechtstreekse of
beschikking stellen van de Begunstigden binnen de 10 werkdagen (exclusief zaterdag, zondag en onrechtstreekse gevolgen, ongeacht de aard ervan, die enig verband houden met een tekortkoming aan
feestdagen) na ontvangst, door EDENRED BELGIUM, van de gebrekkige kaart per aangetekende brief de verplichtingen van artikel 3 hierboven door de KLANT, zijn aangestelden, gemachtigden, bestuurders
en/of aandeelhouders.
met bericht van ontvangst.
De Ticket Restaurant-vervangkaart zal de betrokken Begunstigde onder meer toelaten gebruik te De KLANT vrijwaart EDENRED BELGIUM onvoorwaardelijk tegen elk recht, vordering of aanspraak van
maken van het saldo van de elektronische Ticket Restaurant dat op het ogenblik van de ontvangst door derden (daarin begrepen de Begunstigden), dat tegen EDENRED BELGIUM zou kunnen worden ingesteld
EDENRED BELGIUM van de gebrekkige kaart, beschikbaar is. De geldigheidsduur van de elektronische uit hoofde of naar aanleiding van een tekortkoming aan de verplichtingen van artikel 3 hierboven door de
Ticket Restaurant die beschikbaar zijn bij de ontvangst van de kaart door EDENRED BELGIUM zal met 10 KLANT, zijn aangestelden, mandatarissen, bestuurders en/of aandeelhouders.
ARTIKEL 7 - DUUR EN EINDE VAN HET CONTRACT
werkdagen worden verlengd.
2.10. de kosten verbonden aan de vervanging van de kaart, aan de KLANT te factureren in geval van verlies 7.1. Duur
(daarin begrepen de beschadiging) of diefstal van de Edenred-kaarten. In dit geval mag de KLANT slechts Duur: Behoudens andersluidende bijzondere bepalingen, is deze overeenkomst aangegaan voor een looptijd
deze kosten aan de betrokken Begunstigden doorrekenen ten belope van maximaal de zichtwaarde van van 1 jaar met ingang vanaf de datum van ondertekening. Bij gebrek aan beëindiging door de partijen bij
aangetekende brief, gestuurd ten minste 3 maanden voor de vervaldag, wordt de overeenkomst stilzwijgend
één maaltijdcheque.
2.11. de Begunstigden op elk ogenblik toe te laten hun gebruikersnaam en/of paswoord online te wijzigen hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Bij gebrek aan beëindiging door één van de partijen
bij aangetekende brief gestuurd ten minste drie maanden voor de vervaldag, wordt de overeenkomst
en toegang te hebben tot hun elektronische Ticket Restaurant-rekening.
stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar.
2.12. de bedrijven die mogelijks elektronische Ticket Restaurant aanvaarden en die aan de
toetredingsvoorwaarden bepaald door EDENRED BELGIUM beantwoorden, uit te nodigen om toe te treden 7.2. Beëindiging en opzegging
In geval van tekortkoming door de KLANT aan een verplichting aangegaan onder deze overeenkomst,
tot het systeem van elektronische Ticket Restaurant.
2.13. te verzekeren dat de elektronische Ticket Restaurant geldig blijven tot de vervaldag van hun daarin begrepen de verplichtingen van artikel 3 (verplichtingen van de KLANT), kan EDENRED BELGIUM
deze overeenkomst van rechtswege beëindigen indien de KLANT de betrokken tekortkoming niet
geldigheidsduur in geval van intrekking of verval van de erkenning van EDENRED BELGIUM.
2.14. alle andere door de KLANT gevraagde diensten, zoals deze vermeld zijn in de financiële voorwaarden, verhelpt binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de ingebrekestelling van EDENRED BELGIUM.
De wijzigingen aan de toestand van de KLANT, zoals onder meer de stopzetting van activiteiten,
te verlenen.
2.15. De persoonsgegevens van de Begunstigden te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gerechtelijke reorganisatie, faillissement, protest, of enige gelijkaardige toestand, laten
regelgeving, en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad EDENRED BELGIUM toe deze overeenkomst zonder opzegging noch vergoeding op te zeggen.
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van De ontbinding van deze overeenkomst om enige reden ten nadele van de KLANT, brengt van rechtswege
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en zonder ingebrekestelling, voor de KLANT de verplichting teweeg om EDENRED BELGIUM BELGIUM
(algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”), met dien verstande dat de gegevensoverdracht schadeloos te stellen voor enige schade geleden uit hoofde of naar aanleiding van deze contractbreuk, en
tussen de KLANT en EDENRED BELGIUM moet worden beschouwd als een gegevensoverdracht tussen inzonderheid de eruit voortvloeiende winstderving, die vastgesteld wordt op 50% van de dienstlevering die
verscheidene verwerkingsverantwoordelijken die elk verantwoordelijk blijft voor zijn eigen verwerking en EDENRED BELGIUM, over de resterende looptijd van de Overeenkomst vanaf de contractbreuk, nog had
dat EDENRED BELGIUM pas verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de kunnen aanrekenen, berekend:
- op basis van de gemiddelde dienstverlening aan de KLANT gefactureerd tijdens de looptijd van de
Begunstigden vanaf het ogenblik waarop zij de gegevens van de KLANT ontvangt.
Overeenkomst vóór de contractbreuk,
ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
- of bij gebreke daaraan, op basis van de nominale waarde van de maaltijdcheques en het
Gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst is de KLANT ertoe gehouden:
3.1. Ticket Restaurant-maaltijdcheques in elektronische vorm aan te kopen voor het aantal aantal Begunstigden vermeld in de financiële voorwaarden of de eventuele aanpassingen
Begunstigden dat hij vermeld heeft in de bijzondere voorwaarden. Voor alle Begunstigden daarvan, en onverminderd het recht van EDENRED BELGIUM om een hoger bedrag te eisen,
boven dit aantal staat het de KLANT vrij om zich eventueel bij derden te bevoorraden. in welk geval EDENRED BELGIUM de omvang van de geleden schade dient aan te tonen.
3.2. de Edenred-kaarten ter beschikking van de Begunstigden te stellen en de Begunstigden EDENRED BELGIUM zal het bedrag van de voormelde schadeloosstelling aan de KLANT factureren.
erover te informeren dat ze uitdrukkelijk akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van de kaarten, De factuur is betaalbaar binnen 30 dagen na verzending ervan. Niet-betaling op de vervaldag van de
factuur geeft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, aanleiding tot de eisbaarheid en tevens
alsmede hun eventuele updates, door deze kaarten te gebruiken.
EDENRED BELGIUM behoudt zich het recht voor, van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder tot de betaling van verwijlinterest, berekend tegen de interestvoet bepaald bij artikel 5, lid 2, van de wet
vergoeding, het gebruik van een Edenred-kaarten op te schorten in geval van frauduleus gebruik of gebruik van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
ARTIKEL 8 – TOEPASSINGSGEBIED
dat strijdig is met de gebruiksvoorwaarden.
3.3. EDENRED BELGIUM op elk ogenblik schriftelijk te informeren over bijwerkingen van de informatie die Behoudens andersluidende bepaling is deze overeenkomst van toepassing op alle leveringen van
elektronische Ticket Restaurant en alle Edenred-kaarten door EDENRED BELGIUM aan de KLANT.
nodig is voor het beheer van het systeem van elektronische Ticket Restaurant.
3.4. De kosten op zich te nemen voor de uitgifte van de Edenred-kaart die ter beschikking wordt gesteld van ARTIKEL 9 – OPSCHORTENDE VOORWAARDE
de begunstigden, hierbij inbegrepen de kosten voor uitgifte van de Edenred vervangingskaart als de eerste Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarde:
Edenredkaart niet meer bruikbaar is (verlies, diefstal, vernietiging, verval, enz.) conform de wettelijke de erkenning van EDENRED BELGIUM als uitgever van maaltijdcheques in een elektronische vorm zoals
verplichtingen die van toepassing zijn op de werkgevers. Deze verplichting blijft bestaan zolang een van bepaald door het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden
de accounts waarmee de Edenred-kaart verbonden is een positief saldo vertoont omdat de klant Ticket en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van
artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.
Restaurant maaltijdcheques of Ticket EcoCheque aan de begunstigde heeft verstrekt.
3.5. de bestelling van een nieuwe Edenred-kaarten te valideren bij verval, verlies, diefstal of beschadiging ARTIKEL 10 – BEVOEGDE RECHTBANKEN, WOONSTKEUZE EN TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil met betrekking tot de sluiting, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst behoort
van een Edenred-kaarten (artikel 2.8 en 2.9), zolang de begunstigde als actief wordt beschouwd.
3.6. ervoor te zorgen, enerzijds, dat de Begunstigden die toegang hebben tot een bedrijfsrestaurant waarin tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, de bevoegde Vrederechter zijnde die van
de prijs van de maaltijd lager is dan de kostprijs ervan (zoals bepaald door de toepasselijke reglementering) het 1ste kanton. Voor de huidige overeenkomst en al haar gevolgen, kiest de KLANT woonplaats op het adres
de maaltijd uitsluitend met elektronische maaltijdcheques te betalen, zonder mogelijkheid tot terugbetaling, vermeld op de aanhef van deze overeenkomst, waar elke mededeling en kennisgeving van gerechtelijke of
en anderzijds, dat het betrokken bedrijfsrestaurant ingelicht wordt over de nominale waarde van de door de buitengerechtelijke akten, rechtsgeldig zal kunnen geschieden. De huidige overeenkomst is onderworpen
Begunstigden gebruikte maaltijdcheques.
aan het Belgische recht.
3.7. onverminderd artikel 2.1., de aansprakelijkheid van verlies, diefstal en beschadiging van Ticket
Restaurant-kaarten vanaf hun levering tot hun afgifte aan de Begunstigden, ten laste te nemen;
GERESERVEERD VOOR EDENRED BELGIUM
T/D ______________________ B.A. __________________ Oorsprong _____________________________ uitgifte _________________________ vol._____________________________ p.v. ______________
De originelen van dit contract dienen ons verplicht teruggezonden te worden per post.
KANTOOR BRUSSEL
Vorstlaan 165 b.9 - 1160 Brussel

KANTOOR ANTWERPEN
Groenenborgerlaan 84 b.1 - 2610 Wilrijk

02/2019

Deze algemene voorwaarden en de financiële voorwaarden zijn bepalend voor het sluiten
van de overeenkomst door EDENRED BELGIUM. Door een overeenkomst met EDENRED
BELGIUM te sluiten, aanvaardt de KLANT deze voorwaarden uitdrukkelijk. De KLANT verzaakt
hierbij onvoorwaardelijk aan zijn eigen voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de
onderstaande algemene voorwaarden van EDENRED BELGIUM, en de financiële voorwaarden &
de duur van de dienstverleningsovereenkomst, hebben de financiële voorwaarden voorrang. Elke
wijziging aan dit contract vereist het schriftelijk akkoord van EDENRED BELGIUM.

BIJLAGE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
Uw klantennummer:
(Indien u reeds klant bent)

Groep:
B.A.:

Nota inzake betalingsvoorwaarden: Voorafbetaling
Bijlage tussen: de N.V. EDENRED BELGIUM (afdeling Ticket Restaurant), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Brussel,
Vorstlaan 165 b.9 - BE 0407.034.269, RPR Brussel, hierna genoemd EDENRED, geldig vertegenwoordigd door:

DAMI EN

BECK
en de KLANT, hieronder beschreven:

Maatschappelijke zetel:
Ondernemings/btw-nr. 			

❒ niet btw-plichtig

vertegenwoordigd door: ❒ Dhr. ❒ Mvr. 					

Functie

Opgelet: slechts 1 enkele betaalwijze per juridische entiteit !
De hier opgegeven betaalvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op uw andere bestellingen bij Edenred. Ze gelden voor de
producten Ticket Restaurant, Ticket Ecocheque en/of elektronische Ticket Compliments. De papieren Ticket Compliments en de
Ticket Sport & Culture worden gefactureerd door onze tweede juridische entiteit (“Award Services”). Daarom zou het kunnen dat voor deze
producten verschillende betaalvoorwaarden worden toegepast.
Met betrekking tot de voorafbetaling:
Binnen de 24 uur na de ontvangst van uw bestelling, krijgt de verantwoordelijke voor de facturatie een verzoek tot betaling. Dit verzoek
tot betaling omvat onder andere het bedrag, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling (verplicht te vermelden). Zodra uw
betaling werd ontvangen, zullen de door u bestelde kaarten en cheques worden geleverd binnen de voorziene contractuele termijnen.
Vergewis u ervan dat u onze e-mails probleemloos ontvangt.
• De e-mail met het verzoek tot betaling wordt automatisch gegenereerd. Let er daarom op dat deze e-mail niet wordt geblokkeerd
door uw antispam(bijvoorbeeld door de domeinnaam “edenred.com” toe te voegen aan uw whitelist).
• Controleer het mailadres van de contactpersoon van uw facturatiesite op www.myedenred.be
Voor alle vragen over uw betalingsvoorwaarden kunt u met ons contact opnemen :
• Per telefoon: 02/678.29.00
• Via www.edenred.be/helpdesk

Opgemaakt in dubbel exemplaar te

, op

/

/ 20

Voor akkoord van de KLANT,

07/2018

Handtekening:

Gelieve dit document gedateerd en ondertekend terug te sturen naar:
KANTOOR BRUSSEL
Vorstlaan 165 b.9 - 1160 Brussel

KANTOOR ANTWERPEN
Groenenborgerlaan 84 b.1 - 2610 Wilrijk

