ALGEMENE AANSLUITINGSVOORWAARDEN VOOR DE CHEQUES
Voorafgaandelijk
Deze voorwaarden kunnen op elk moment door de AANGESLOTENE geraadpleegd worden op de website van SODEXO:
http://be.benefitsrewards.sodexo.com/nl/handelaars/sodexo-card en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs
indien deze andere voorwaarden expliciet stipuleren dat zij exclusief van toepassing zijn.
1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
Deze algemene aansluitingsvoorwaarden bepalen de respectievelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van SODEXO (NV
Sodexo Pass Belgium, Pleinlaan 15, 1050 Brussel, KBO 0403 167 335) en de AANGESLOTENE inzake de aansluiting op het netwerk voor
deaanvaarding van CHEQUES, al dan niet met behulp van de SODEXO CARD. De AANGESLOTENE aanvaardt hierbij het gebruik van de CHEQUES
inzijn handelszaak. SODEXO staat in voor de verwerking van de CHEQUES.
2. DEFINITIES
2.1. CHEQUES : de diensten die SODEXO aanbiedt en bestaan uit de terbeschikkingstelling van CHEQUES, waaronder de maaltijdcheques (Lunch
Pass®), de ecocheques (Eco Pass®), Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass® en Book Pass® en dit, afhankelijk van het type CHEQUE, in papieren of
elektronische vorm
2.2. KLANTENDIENST HANDELSZAKEN: de klantendienst die SODEXO voorziet voor haar AANGESLOTEN HANDELSZAKEN. Deze is bereikbaar op
weekdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u op het nummer 02/547 55 88, en per e-mail : affiliates-sodexocard.be@sodexo.com
2.3. AUTORISATIECODE : deze code geeft aan dat de SODEXO CARD aanvaard mag worden, op voorwaarde dat de AANGESLOTENE alle
opgesomde controleverplichtingen van artikel 3.3. van huidige voorwaarden nakomt. Meer bepaald houdt de AUTORISATIECODE in dat er op
dat ogenblik geen verzet is op de SODEXO CARD en de gebruikslimiet, de geldigheidsduur van de elektronische CHEQUES noch de
geldigheidsperiode van de SODEXO CARD overschreden zijn. Het verkrijgen van een AUTORISATIECODE impliceert niet noodzakelijk dat de
SODEXO CARD geldig is of dat de persoon die de SODEXO CARD aanbiedt, ook de rechtmatige kaarthouder is.
2.4. GEHEIME CODE of PIN CODE: code die de KAARTHOUDER, wanneer de TERMINAL het vraagt, op het beveiligde toetsenbord van de
TERMINAL moet ingeven teneinde de TRANSACTIE te valideren. Het is mogelijk dat de KAARTHOUDER gevraagd heeft om de vereiste van een
PIN CODE uit te zetten.
2.5. KAARTHOUDER : de persoon van wie de naam en het kaartnummer op de SODEXO CARD zijn gedrukt.
2.6. OVEREENKOMST : het aansluitingscontract tussen de AANGESLOTENE en SODEXO, met inbegrip van eventuele andere bijlagen en huidige
algemene voorwaarden.
2.7. SODEXO CARD : de elektronische kaart met het logo van SODEXO, dewelke de drager is van de elektronische CHEQUES.
2.8. TERMINAL : de kaartlezer die de TRANSACTIES in de handelszaak van de AANGESLOTENE mogelijk maakt. Deze TERMINAL moet
gecertificeerd zijn door een bevoegd controle organisme.
2.9. TERMINAL PROVIDER : de organisatie die de TERMINALS verkoopt of verhuurt.
2.10. TRANSACTIE: elke betaling met de SODEXO CARD voor producten in overeenstemming met de betrokken wetgeving en reglementering
(inclusief CAO’s en toepasselijke adviezen van de NAR).
3. WERKINGSMODALITEITEN SODEXO CARD
3.1 Terminal
Aan de AANGESLOTENE worden één of meer aansluitingsnummers door SODEXO toegekend. Dit/Deze aansluitingsnummer(s) zijn vermeld in het
aansluitingscontract. De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe na te kijken of de geïnitialiseerde nummers in de TERMINAL overeenstemmen met
de door SODEXO toegekende aansluitingsnummer(s). Indien dit niet het geval is en op straffe van inhouding door SODEXO conform artikel 3.5
van huidige voorwaarden, mag hij in geen geval TRANSACTIES aanvaarden en moet hij eerst SODEXO contacteren.
3.2 Aanvaarding van de SODEXO CARD Mits de stipte naleving van de hierna beschreven controleprocedure zal de AANGESLOTENE vanaf de
datum van aansluiting en zodra deTERMINAL operationeel is, elke SODEXO CARD die door de KAARTHOUDERS wordt aangeboden, ter betaling
aanvaarden. De AANGESLOTENE zal aan de KAARTHOUDER geen enkel prijsverschil, heffing, voorwaarde, verplichting of speciale waarborg
opleggen, tenzij wettelijk anders bepaald. De AANGESLOTENE mag geen TRANSACTIES aanvaarden in afwezigheid van de SODEXO CARD en de
KAARTHOUDER
3.3 Door AANGESLOTENE na te leven controleprocedure :
a) De AANGESLOTENE zal voor elke SODEXO CARD die hem ter betaling wordt aangeboden, volgende elementen voorafgaandelijk nagaan:
i. of de SODEXO CARD beantwoordt aan de beschrijving onder artikel 2.5. van huidige voorwaarden;
ii. of de naam van de KAARTHOUDER en het kaartnummer op de SODEXO CARD zijn gedrukt en duidelijk leesbaar zijn;
iii. of de SODEXO CARD niet vervallen is;
iv. of de chip geen uiterlijke tekenen van beschadiging vertoont of de SODEXO CARD geen uiterlijke tekenen van namaak of vervalsing vertoont.
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Wanneer de AANGESLOTENE redelijkerwijze vaststelt dat aan één of meerdere van de vijf bovenstaande vereisten niet is voldaan, zal hij
onmiddellijk SODEXO contacteren en diens instructies nauwgezet opvolgen. Wanneer de KLANTENDIENST HANDELSZAKEN onbereikbaar is,
moet de AANGESLOTENE de verdachte SODEXO CARD weigeren. Indien de SODEXO CARD tekenen van vervalsing vertoont of indien het
waarschijnlijk lijkt dat de aanbieder van de SODEXO CARD niet de rechtmatige KAARTHOUDER is, zal de AANGESLOTENE de KLANTENDIENST
HANDELSZAKEN contacteren of, indien mogelijk, de hem aangeboden SODEXO CARD inhouden en deze aan SODEXO bezorgen.
b) De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe, voor elke TRANSACTIE een AUTORISATIECODE te verkrijgen via de TERMINAL. Indien de TERMINAL
niet functioneert of indien de AUTORISATIECODE niet bekomen wordt, moet de AANGESLOTENE zo snel mogelijk contact opnemen met de
TERMINAL PROVIDER teneinde dit probleem op te lossen. De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe de TERMINAL enkel te gebruiken in het
overeengekomen verkooppunt. Hij mag de TERMINAL niet verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SODEXO.
c) Wanneer de KAARTHOUDER de AANGESLOTENE een SODEXO CARD aanbiedt, stopt deze de SODEXO CARD in de chiplezer van de TERMINAL
en volgt hij de instructies op die deze aangeeft.
3.4 Tenzij de KAARTHOUDER de functionaliteit van de PIN CODE heeft uitgezet, gebeurt de validatie van een TRANSACTIE door de
KAARTHOUDER door de invoering van diens PIN CODE. Daartoe geeft de KAARTHOUDER zijn PIN CODE in op het beveiligde en hiertoe voorziene
toetsenbord van de TERMINAL en drukt daarna op de OK-toets. De AANGESLOTENE zorgt ervoor dat de KAARTHOUDER zijn PIN CODE in alle
discretie kan ingeven. De TRANSACTIE is pas volbracht wanneer het scherm van de TERMINAL dit bevestigt.
3.5 Verrekening van de TRANSACTIES SODEXO zal op de interne rekening van de AANGESLOTENE bij SODEXO het totale bedrag boeken van de
aanvaarde TRANSACTIES, na aftrek van de kosten vermeld in het aansluitingscontract. SODEXO is gerechtigd om alle TRANSACTIES te
controleren. De AANGESLOTENE machtigt SODEXO zijn interne rekening voor elk positief of negatief verschil te debiteren of te crediteren.
SODEXO zal het bedrag van de TRANSACTIES, na aftrek van de kosten binnen de betalingstermijn en op het rekeningnummer dat door de
AANGESLOTENE werd vermeld in het aansluitingscontract.Indien de OVEREENKOMST niet wordt nageleefd of indien onregelmatigheden worden
vastgesteld, behoudt SODEXO zich het recht voor de AANGESLOTENE pas te crediteren na regularisatie van de toestand. Een opschorting van de
OVEREENKOMST geeft de AANGESLOTENE geen recht op een vergoeding. In geen geval zal SODEXO gehouden zijn tussen te komen in een
betwisting tussen de AANGESLOTENE en een KAARTHOUDER over de aankoop, noch er op welke manier ook rekening mee te houden. SODEXO
zal te allen tijde, en zonder enige beperking in de tijd, de interne rekening van de AANGESLOTENE kunnen debiteren in één van volgende
gevallen :
i. indien de algemene voorwaarden niet stipt werden nageleefd, en in het bijzonder, doch niet limitatief, wanneer:
a. indien de AANGESLOTENE de verwerkingswijze van de SODEXO CARD en de wijze van valideren van een transactie bepaald
door de SODEXO CARD en de TERMINAL, niet nageleefd heeft;
b. indien de AANGESLOTENE in het bijzonder het geheel van controles die aan de aanvaarding van de SODEXO CARD voorafgaan, niet naleefde ;
c. indien het in de TERMINAL geïnitialiseerde nummer niet overeenstemt met het nummer toegekend door SODEXO
ii. indien de SODEXO CARD of de KAARTHOUDER niet aanwezig waren bij de TRANSACTIE;
iii. indien er kan bewezen worden dat de aankoop die het voorwerp uitmaakt van de TRANSACTIE een schending uitmaakt van wettelijke en
reglementaire bepalingen en/of strijdig is met de goede zeden en de openbare orde; iv. indien een KAARTHOUDER aantoont dat hij de aankoop
waarvoor de TRANSACTIE werd uitgevoerd niet heeft verricht en/of indien de TRANSACTIE niet is weergegeven op het aankoopbewijs.
4. INDEXATIE
SODEXO behoudt zich het recht voor om de in het aansluitingscontract vermeldde prijs jaarlijks in januari te indexeren volgens volgende
formule: (nieuw bedrag) = (oude bedrag) x (0,2 + 0,8 x (nieuwe index/start index)) De gebruikte index is deze verbonden aan de arbeidskosten
en berekend door Agoria. De startindex is die van de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het aansluitingscontract
werd afgesloten. De nieuwe index is deze van de maand november van jaar dat de indexering voorafgaat.
5. INFORMATIE AAN PUBLIEK EN PUBLICITEIT
5.1 De AANGESLOTENE zal aan de ingang van zijn verkooppunt op zichtbare wijze de logo’s van de SODEXO CARD en door hem aanvaardde
CHEQUES aanbrengen om aan het publiek duidelijk te maken dat de SODEXO CARD door hem ter betaling wordt aanvaard.
5.2 De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om van SODEXO een voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen indien hij eigen
publiciteitsmateriaal wenst te produceren en/of te verspreiden met een verwijzing naar de SODEXO CARD.
6. WIJZIGINGEN AANGESLOTENE
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe SODEXO schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de juridische vorm, de commerciële
activiteit, de commerciële benaming of de verkooppunten, en dit in de vorm en binnen de termijn bepaald in artikel 10 van huidige
voorwaarden.
7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN SODEXO kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van directe of indirecte schade in hoofde van
de AANGESLOTENE als gevolg van defect, onderbreking, ongeval of het niet respecteren van de gebruiksaanwijzing van de TERMINAL, wegens
onbereikbaar zijn van SODEXO of de schade van een KAARTHOUDER door de intrekking van een SODEXO CARD. De AANGESLOTENE draagt het
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volledige risico voor zijn nalatigheid en foutief gebruik en hij is zelf aansprakelijk voor misbruiken die zijn aangestelden of andere personen
zouden plegen bij het aanvaarden van de SODEXO CARD in zijn verkooppunt. De AANGESLOTENE en zijn onderaannemers zijn verplicht de
transactiegegevens te beschermen tegen elke vorm van onderschepping tijdens hun verzending of, indien toegestaan, bewaring.
De AANGESLOTENE zal vermoed worden aansprakelijk te zijn voor het gebruik van onderschepte gegevens of vervalsingen van de SODEXO
CARD, indien zijn verkooppunt geïdentificeerd wordt als “Common Purchase Point” (dit is het verkooppunt van de AANGESLOTENE dat
geïdentificeerd werd als het gezamenlijke punt dat, voorafgaand aan de vervalsing, gediend heeft voor authentieke transacties of authentieke
pogingen tot transacties). Onder voorbehoud van de door de AANGESLOTENE te bewijzen overmacht, zal SODEXO de rekening van de
AANGESLOTENE mogen debiteren voor de TRANSACTIES verricht met een vervalste SODEXO CARD of bij hem of andere handelaren
onderschepte gegevens, indien een verkooppunt van de AANGESLOTENE gediend heeft als vertrekpunt voor de aanmaak van een valse SODEXO
CARD of onderschepping van gegevens. SODEXO verstrekt geen enkele garantie, noch aansprakelijkheid voor wat betreft de kwaliteit van de
door de AANGESLOTENE verkochte goederen en/of diensten.
8. WET TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De gegevens van de TRANSACTIES met de SODEXO CARD zullen enkel aangewend worden voor interne doeleinden van de AANGESLOTENE en
geenszins vatbaar zijn voor verkoop of profileringsdoeleinden.Beide partijen verbinden zich ertoe de bepalingen betreffende de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven en elk zal aansprakelijk zijn voor de haar
onder deze wet toekomende verplichtingen.
9. GEHEIMHOUDING
De AANGESLOTENE zal alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks aan hem ter beschikking wordt gesteld of alle informatie waarvan
kennis genomen wordt tijdens de samenwerking, of voortvloeit uit huidige overeenkomst, als geheim en vertrouwelijk behandelen. Deze
informatie mag de AANGESLOTENE noch gebruiken, noch onthullen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
10. AANVANG EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe de CHEQUES te blijven aanvaarden tot de
OVEREENKOMST effectief beëindigd is. De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe alle logo’s, informatie, publiciteitsmateriaal en mededelingen
betreffende de CHEQUES onmiddellijk te verwijderen na de beëindiging van de OVEREENKOMST. De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe
SODEXO onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van de stopzetting van zijn activiteiten. Dergelijke stopzetting heeft
als gevolg dat de OVEREENKOMST met onmiddellijke ingang en van rechtswege beëindigd wordt. Elke verdere aanvaarding van de SODEXO
CARD door de AANGESLOTENE zal voor SODEXO geen verplichtingen teweegbrengen. Bij wijziging van het juridisch statuut of de commerciële
activiteit van de AANGESLOTENE, verbindt deze zich ertoe om SODEXO daarvan kennis te geven per aangetekend schrijven. SODEXO heeft in
dergelijk geval de keuze om ofwel de OVEREENKOMST al dan niet te beëindigen mits een opzegtermijn van dertig (30) dagen of met
onmiddellijke ingang indien de commerciële activiteit onverenigbaar is met de OVEREENKOMST of de wettelijke bepalingen inzake de
aangeboden CHEQUES. Bij gebrek aan kennisgeving door de AANGESLOTENE of na de beëindiging van de OVEREENKOMST heeft SODEXO geen
verplichtingen meer, indien de AANGESLOTENE de SODEXO CARD nog ter betaling aanvaardt.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN De OVEREENKOMST is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval een geschil
omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst niet minnelijk kan opgelost worden, zullen alleen de rechtbanken van
het arrondissement Brussel bevoegd zijn voor de beslechting ervan.
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