Overeenkomst toetreding Geschenkkaart Stad Bilzen
Tussen : Stad Bilzen I Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen I e-mail: geschenkkaart@bilzen.be I tel:089 51 98 54
En: De handelsonderneming , hieronder nader bepaald en hierna genoemd de "handelszaak".
identificatienummer in het cadeaubonsysteem
NB: de verkooppunten van de handelszaak onder eenzelfde BTW nummer vallen onder onderhavige overeenkomst.

GEGEVENS VAN DE HANDELSZAAK
Vennootschapsvorm

BTW n° BE

Commerciële naam
Wettige vertegenwoordiger/ster Dhr/Mevr.

Functie / Titel

Maatschappelijke zetel (in te vullen
wanneer van toepassing)

Nr

Postcode

Stad/Gemeente

Telefoon

Fax

Vestigingsadres van de handelszaak in
Bilzen

Brievenbus

Nr

Postcode 3740

Gemeente

Telefoon

Fax

Contactpersoon

Brievenbus
Bilzen

Functie / Titel

GSM

E-mail

Internetsite www.
Naam van de bank

Agentschap:

IBAN NR BE

Tel.:
BIC/Swift

Type van commerciële activiteit

TYPE ONTWAARDINGSMETHODE (excl.BTW)
Prijzen
1
Maak een keuze uit
één of meerdere
opties
(kruis aan)

Betalingsfrequentie Omschrijving

Internet

€ 0,00

Gratis

2

GSM/Tablet: vul aan: (*)

€ 20,00

Jaarlijks

€ 50,00

Eenmalig

3

Bancontact:
Worldline of CCV via
CETAP Netwerk
vul aan: (**)

€ 20,00

Jaarlijks

€ 0,15

Per ontwaarding

X

Standaard inbegrepen in elke overeenkomst
Applicatie met QR code via Android of Apple (5 Megapixels camera )
Setup kost voor installatie op betaalterminal
Applicatie op betaalterminal
Eenmalige transactiekost per ontwaarding

BIJKOMENDE GEGEVENS ENKEL IN TE VULLEN ALS U EEN WORLDLINE/CVV BETAALTERMINAL OF GSM GAAT GEBRUIKEN !
(**) TERMINAL ID n°: Iedere betaalterminal heeft een uniek terminal identificatienummer. U vindt deze informatie op het contract met CCV of
Worldline. ENKEL IN TE VULLEN ALS U EEN CCV OF WORLDLINE BETAALTERMINAL GAAT GEBRUIKEN OM TE ONTWAARDEN !
TERMINAL ID n° (**):
(*) IMEI n°: Ieder mobiel toestel of GSM heeft een uniek identificatienummer. Om het identificatienummer te kennen, dient u op het klavier van
uw toestel *#06# in te tikken. Vervolgens verschijnt het imei-nummer. ENKEL IN TE VULLEN ALS U EEN GSM GAAT GEBRUIKEN OM TE
ONTWAARDEN !
IMEI n° (*):
BEVESTIGING VOOR AKKOORD
Ondergetekende certifieert dat alle verschafte informaties correct zijn en dat de betrokken betaalmiddelen niet voor onwettige activiteiten zullen gebruikt worden doch enkel
voor de verkoop/verhuur van goederen en diensten toegestaan door de wet. Dit toetredingsformulier dient ondertekend te worden door een hiertoe bevoegde mandataris.
Opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn (elke partij hierbij verklarend zijn exemplaar ontvangen te hebben).

Datum

Gegevens van de bevoegde mandataris:

Voornaam & Naam

Stempel van de
handelszaak

Titel/Functie
Datum
Plaats
Handgeschreven vermelding "Gelezen & Goedgekeurd":
Handtekening

Stad Bilzen Stedelijk
administratief centrum

Onderhavige overeenkomst dekt alle ontwaardingstransacties die gebruik maken van het huidige cadeaubonnensysteem. Het cadeaubonsysteem met de hieraan gekoppelde ontwaardingsmechanismen wordt door Alfa-Zet Systems en haar mogelijke
rechtsopvolgers in licentie aangeboden aan de stad Bilzen. De stad Bilzen rekent een commissie aan van 3% op de waarde van de cadeaubon dewelke ontvangen wordt door een handelaar. Deze commissie evenals eventuele transactiekosten m.b.t.
betaalterminals worden onmiddellijk afgehouden bij de uitbetaling van de gelden aan de handelaars. Het systeem kan mogelijk in de toekomst uitgebreid worden naar een ander type betaaltransacties, eventueel virtuele kaarten (voor internet
betalingen) of via GSM, evenals elektronische transacties (voor zover de handelszaak onder de toepassingsvoorwaarden van de wettelijke bepalingen terzake valt om hiervan gebruik te mogen maken) of andere "vouchers", en de daarop betrekking
hebbende overdrachten van bedragen aan de handelszaak. De hierbij overeengekomenprijszetting is deze opgenomen in het van kracht zijnde tarief, waarvan een kopie gehecht aan deze overeenkomst. In geval van specifieke tarieven, dienen deze
hieronder vermeld te worden. De tarifering geldt voor alle hierboven vermelde type van transacties, behoudens andersluidende bepaling, desnoods ten gepaste tijde te melden indien voor een bepaald type transactie een andere prijszetting zou gelden.

De handelszaak verklaart zich akkoord met de deelnemingsvoorwaarden van de digitale geschenkkaart van de stad Bilzen op de achterzijde van deze overeenkomst

Stad Bilzen I Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen I e-mail: geschenkkaart@bilzen.be I tel: 089 51 98 54

