Bestelbon:

Datum:

Verkoper:

Deal ID:

Herkomst:

Klantnummer:

Promotiecode:

F2F:

Contract CCV Betaaloplossingen
Onderstaande Maatschappelijke gegevens worden uit de Kruispuntdatabank voor Belgische Ondernemingen gehaald. Indien één van de velden
links blanco zou zijn, gelieve dan rechts aan te vullen aub.
Gelieve je voornamen en achternaam in te vullen zoals vermeld op jouw legitimatiebewijs.

Maatschappelijke zetel / Mandaatgegevens
Maatschappelijke naam:

Ondernemingsnr.:

Commerciële naam:
Juridische vorm: 		

NACE-code:

Activiteit:		
Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Land:

www.facebook.com/

Website:
E-mail voor facturatie:
E-mail voor online portaal:

Correspondentiepersoon
dhr.

mevr.

Tekenbevoegde persoon
dhr.

mevr.

Voornamen:

Voornamen:

Naam:

Naam:

Functie:

Geboortedatum:

E-mail:

Nationaliteit:

Telefoon:

Land van domicilie:

GSM:

Deze persoon is ook UBO.

Deze persoon is ook bestuurder.

Locatie van de betaaloplossing (indien afwijkend van adres maatschappelijke zetel)
Straat:

Huisnummer:

Postcode / Plaats:

Land:

Telefoon:

Gsm:		

Postadres: (indien afwijkend van adres maatschappelijke zetel)
Naam:
Straat:

Huisnummer:

Postcode / Plaats:

Land:

Terugkerend SEPA Mandaat B2C
IBAN:
Bedrijfsnaam rekening:
Mandaatreferentie; eerstvolgende factuur

CCV Belgium nv
Ter Waarde 50,
8900 Ieper, Belgium

Ik, ondergetekende, verklaar
• rekeninghouder of volmachthouder te zijn van bovenstaande rekening;
• CCV Belgium nv toestemming te geven om opdrachten te sturen naar mijn bank teneinde een bedrag van mijn rekening te debiteren;
• mijn bank toestemming te geven om een bedrag van mijn rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van CCV Belgium nv.

T +32 (0)800 22 789

Je kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen volgens de voorwaarden die in jouw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. Een
verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van jouw rekening worden ingediend. Bij jouw
bank kan je informatie krijgen over jouw rechten met betrekking tot dit mandaat. (Schuldeiseridentificatie: BE45ZZZ0460253716)

BTW: BE 0460.253.716

sales.be@ccv.eu
www.ccv.eu
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CCV Transactions
AANMELDEN EXTRA BETAALTERMINAL

Contractnummer:

Ik wens de betalingen op een afwijkend rekeningnummer te ontvangen.
Contractnummer:

UITBREIDING CONTRACT

CT-nummer:

NIEUW CONTRACT
Transactiedatum + 1 werkdag

Kaarttypes
Uitbetaling

Transactiedatum + 2 werkdagen

Uitbetaling per locatie
Uitbetaling per terminal
Uitbetaling per transactie*
Verschoven boekingsperiode**: + €2,95/maand*
Vanaf:

Prijzen

Staffel1:

uur

* Uitbetaling per transactie en verschoven boekingsperiode is enkel geldig
voor Maestro-transacties en is niet van toepassing op
Bancontact-transacties en Payconiq-transacties.
** Verschoven boekingsperiode wordt altijd in batch uitbetaald. Hier zijn
dus geen referenties mogelijk.

CCV Transactions prijzen: verwerking van de Debettransacties Bancontact, Maestro, Vpay en
Payconiq (Prijs wordt bepaald op basis van de reële transacties van die maand2.)
Alle Bancontact-transacties onder € 5 en Payconiq-transacties onder € 5 zijn GRATIS3. Deze transacties worden
niet in de staffel meegerekend.
Aantal transacties / maand2

Prijs

Aantal transacties / maand2

Prijs

1 - 99 transacties

€ 0,220 / trx

750 - 1099 transacties

€ 0,095 / trx

100 - 199 transacties
200 - 399 transacties
400 - 749 transacties

		
1
2
3

Rapportage

€ 0,170 / trx
€ 0,130 / trx

1100 - 2499 transacties
Vanaf 2500 transacties

€ 0,105 / trx

€ 0,080 / trx
€ 0,075 / trx

Behoud van huidige transactieprijzen. Geldt niet voor het starterspakket, Fix pakket, Switch pakket; deze worden
altijd aangerekend aan de staffelpricing.
Deze prijsafspraak vervangt alle eventuele vorige prijsafspraken voor CCV Transactions.
Zonder gratis Bancontact-transacties onder € 5 en zonder gratis Payconiq-transacties onder € 5.
De gratis Bancontact-transacties onder de € 5 en de gratis Payconiq-transacties onder de € 5 gelden niet voor het starterspakket, Fix pakket, Switch pakket.

Maandelijkse rapportage: gratis
Wekelijkse rapportage: €4,95 / maand / terminal
Dagelijkse rapportage: €9,95 / maand / terminal
E-mail voor rapportage:

Elektronische transactiegegevens
Omschrijving van de handelswaren en/of diensten die met de terminal worden afgerekend in eigen woorden:
Verwachte jaaromzet transacties per locatie in euro:
Gemiddeld verwachte transactiebedrag per locatie in euro:
Hoogst verwachte transactiebedrag per locatie in euro:
Toelichting bij transactiewaarden:

IBAN voor uitbetaling:		
(indien afwijkend van rekeningnummer SEPA mandaat)

Bedrijfsnaam rekening:

Belangrijk! Om jouw contract voor transactieverwerking correct te kunnen verwerken, zijn wij verplicht je nog
volgende informatie op te vragen:
• een kopie van een geldige identiteitskaart recto verso
(tenzij dit document getekend wordt via elektronische handtekening met een eID lezer)
• 1ct transactie persoonlijke bankrekening ondertekenaar
€ 0.01 te storten op rekening BE34 3630 6805 0590 met in de vrije mededeling een vermelding van het
bestelbonnummer of Deal ID (zie bovenaan contract)
(tenzij dit document getekend wordt via elektronische handtekening met een eID lezer)
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Uiteindelijke belanghebbende (UBO)
Een UBO is een ‘Ultimate Beneficial Owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Met een uiteindelijk belanghebbende bedoelen we een natuurlijk
persoon die een direct of indirect belang van meer dan 25% heeft in (het vermogen van) jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan:
• kapitaalbelang in de vorm van bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
• stemrechten in de algemene vergadering;
• feitelijke zeggenschap en/of beslissingsbevoegdheid.
Met een uiteindelijk belanghebbende bedoelen we ook een natuurlijk persoon die de begunstigde is van, of bijzondere zeggenschap heeft over,
meer dan 25% van het vermogen of winst van jouw bedrijf.
Verklaring
Heeft jouw onderneming één of meerdere uiteindelijke belanghebbende(n)?
Ja, vul dan hieronder de gegevens in van alle belanghebbenden.
Er zijn binnen mijn onderneming geen uiteindelijk belanghebbende(n). Noteer dan de persoon of personen die de hoogste leidinggevende
functie binnen jouw onderneming vervullen.
Belanghebbende 1

Belanghebbende 2

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Land van domicilie

Land van domicilie

Belanghebbende 3

Belanghebbende 4

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Land van domicilie

Land van domicilie

Bestuurders
Bestuurder 1

Bestuurder 2

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Land van domicilie

Land van domicilie

Bestuurder 3

Bestuurder 4

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Land van domicilie

Land van domicilie

Bestuurder 5

Bestuurder 6

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Land van domicilie

Land van domicilie

Bestuurder 7

Bestuurder 8

Achternaam

Achternaam

Voornamen

Voornamen

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Land van domicilie

Land van domicilie
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Additionele informatie
Heeft één of meerdere van deze UBO’s of bestuurders (of hun eerstegraadsfamilieleden, partners, echtgenoten en/of directe relaties) de afgelopen 12
maanden een politieke functie1 vervuld?
Ja

Nee

Indien ja, toelichting:
1) Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister, staatssecretaris, parlementslid of soortgelijk wetgevend orgaan, lid bestuur van een landelijke politieke partij, lid hooggerechtshof,
constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat, lid rekenkamer, lid raad
van bestuur centrale bank, ambassadeur, zaakgelastigde, hoge officier van de strijdkrachten, lid leidinggevend-/toezichthoudend of -/bestuurslichaam van een staatsbedrijf of bestuurder,
plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Zijn de organisatie, haar concernrelaties, vertegenwoordigingsbevoegden en/of UBO’s gevestigd in,- of hebben een relatie2 met één of meerdere
van de volgende landen: Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, China, Congo, Cuba, Egypte, Guinee, Guinee-Bissau,
Haïti, Iran, Irak, Jemen, Libanon, Libië, Mali, Moldavië, Montenegro, Myanmar, Nicaragua, Noord-Korea, Oekraïne, Rusland, Servië, Somalië, Zuid-Soedan,
Soedan, Syrië, Tunesië, Turkije, Venezuela, Wit-Rusland en Zimbabwe?
Ja

Nee

Indien ja, toelichting:
2) Onder relatie verstaat CCV export/import, transport, verscheping van goederen en/of levering van diensten, ontvangen of doen van betalingen aan bovengenoemde landen.

Ben jij in het verleden geweigerd door een andere aanbieder voor diensten/producten die je nu aanvraagt bij CCV, of is een soortgelijke dienst/product
aan je opgezegd?
Ja

Nee

Indien ja, toelichting:

Extra toelichting
Reden keuze toestel:

Kassakoppeling
Ja

Nee

Indien ja:
ITS/OP

2-Step

Cloud Connection

Naam kassaleverancier:
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Algemene bepalingen & ondertekening
Op dit contract zijn de meest recente Leveringsvoorwaarden CCV Belgium NV van toepassing. De voorwaarden zijn te downloaden via
www.ccv.eu/be-nl/algemene-voorwaarden. Door ondertekening van dit contract verklaar je de leveringsvoorwaarden te hebben gelezen en akkoord
te gaan met de genoemde voorwaarden. Alle in het contract genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Door ondertekening van dit document verklaar
je CCV Belgium NV onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van jouw organisatie. De persoon / personen die dit contract
ondertekent / ondertekenen, is / zijn vertegenwoordigingsbevoegd om rechtsgeldig tegenover CCV Belgium NV te handelen en verklaart / verklaren
dit contract juist en naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Offerte geldig tot 14 dagen na datum van opmaak.
CCV Belgium NV treedt namens CCV Group BV op als betaalagent. Dat betekent dat CCV Belgium NV gebruik maakt van de vergunning van CCV Group
BV en voor rekening en risico van CCV Group BV het contract afsluit. Je contractuele wederpartij is dus CCV Group BV, een onderneming gevestigd in
Arnhem en vergunning verleend voor het zijn van betaalinstelling door De Nederlandsche Bank.
Ik, ondergetekende, verbind me er toe binnen zes weken de installatie te laten doorgaan, tenzij anders overeengekomen op deze bestelbon. Indien na
deze periode geen installatie heeft plaatsgevonden, is CCV Belgium NV gerechtigd de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Gewenste leverdatum:
De bestelbon kan kosteloos geannuleerd worden d.m.v. een e-mail aan sales.be@ccv.eu binnen de acht dagen na ondertekening van de bestelbon.
Indien na deze datum wordt geannuleerd, is CCV Belgium NV gerechtigd een schadevergoeding wegens contractbreuk te eisen die vastgelegd wordt
op 30% van de prijs van de bestelde goederen en/of diensten, met een minimum van 175 euro.
Ik heb de Algemene Voorwaarden (www.ccv.eu/be-nl/algemeen/algemene-voorwaarden) gelezen en ga hiermee akkoord.
Ik heb het Privacy Statement (www.ccv.eu/be-nl/algemeen/privacy-statement) gelezen en ga hiermee akkoord.
Ik wens op de hoogte gehouden te worden omtrent productupdates en acties van CCV.

Opmerkingen:

Hierbij bevestig ik dat ik bevoegd ben om mijn onderneming ten aanzien van CCV te vertegenwoordigen. Indien er sprake is van gezamenlijke en/of
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan ben ik bevoegd om mede namens de andere vertegenwoordigingsbevoegde(n) deze verklaring te
mogen ondertekenen.
Handtekening:

Plaats:
Naam tekenbevoegde:
Datum:
Ondergetekende, medewerker van CCV Belgium NV verklaart dat bijgevoegde kopie van het identiteitsdocument van de natuurlijke persoon,
handelend als vertegenwoordiger van de rechtspersoon / organisatie vermeld onder de rubriek ‘maatschappelijke zetel / mandaatgegevens’, werd
gemaakt tijdens een persoonlijke ontmoeting met de betreffende natuurlijke persoon. Tevens verklaart ondergetekende het originele document aan
de hand van de echtheidskenmerken te hebben beoordeeld en dat bijgevoegde kopie een getrouwe kopie van het origineel betreft.
Naam medewerker:

Datum:

CCV Belgium nv
Ter Waarde 50,
8900 Ieper, Belgium

Handtekening:

T +32 (0)800 22 789

Functie:

sales.be@ccv.eu
www.ccv.eu
BTW: BE 0460.253.716
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