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Overeenkomst inzake Belfius Pay Button
Overeenkomst terugsturen naar:

Belfius Bank – Belfius Contact Electronic Banking
Abonnementbeheer – collinummer 7900

Pachecolaan 44 - 1000 Brussel

Collinummer

7900

V.E. Datum:

1. Administratieve gegevens

 Juridische entiteit

  Naam 

  Rechtsvorm 

  Adres 

   

  Nr van het Ondernemingsregister1 

  Vertegenwoordigd door 

  Hoedanigheid 

 Centralisatierekening

  Nummer van de Belfius-rekening IBAN BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Internetsite

  Adres van de internetsite www. 

  Installatiewijze n Via een Payment Service Provider

    n Ingenico Payment Services (PSID): 

    n HiPay: 

    n Andere (naam): 

   n Via de interne dienst van de onderneming

 Contactpersoon

  Naam-Voornaam 

  Afdeling 

  E-mailadres 

  Telefoonnummer 

2. TERMINOLOGIE

 • Belfius Bank: Belfius Bank NV met zetel aan de Pachecolaan 44, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.201.185.
 • Belfius Direct Net: Internet-toepassing voor particulieren en kleine bedrijven waarmee de cliënten van Belfius Bank hun tegoe-

den bij Belfius Bank kunnen beheren, maar ook aankopen kunnen doen via internet.
 • Belfius Pay Button: toepassing waarmee een overschrijvingsformulier kan worden aangeboden waarvan sommige zones al 

zijn ingevuld, opdat een abonnee van Belfius Direct Net de betaling van zijn aankopen op de Site van de Cliënt on line kan 
doen.

 • De Cliënt: de juridische entiteit (een fysieke persoon als zelfstandige of handelsvennootschap, vzw, instelling uit de openbare 
sector,...) die over een betaalknop van Belfius Bank wil beschikken.

 • Payment Service Provider: vennootschap die streeft naar de integratie van betaalknoppen of andere toepassingen op inter-
netsites.

 • Site: internetsite waarop de cliënt de Belfius Pay Button wil installeren. Het exacte adres van deze site staat vermeld op de 
eerste pagina van deze overeenkomst in de paragraaf met de administratieve gegevens.

1 indien van toepassing

Belfius Bank NV
Pachecolaan 44 – 1000 Brussel
Tel. 02 222 11 11 – www.belfius.be
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
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3. INSTALLATIEPROCEDURE

 Een cliënt die de Belfius Pay Button op zijn Site wil installeren, moet:
 • deze overeenkomst invullen en ze behoorlijk getekend terugsturen naar 
   Belfius Bank – Belfius Contact Electronic Banking
   Abonnementbeheer – collinummer 7900
   Pachecolaan 44, 1000 Brussel;
 • de goedkeuring van Belfius Bank krijgen voor deze installatie. Belfius Bank behoudt zich het recht voor om bepaalde aanvragen 

te weigeren als deze indruisen tegen zijn deontologie of de goede zeden, of om het even welke andere reden;
 • de technische installatie uitvoeren.

4. TECHNISCHE INSTALLATIE

 De installatie kan op verschillende manieren gebeuren:
 • Via een Payment Service Provider.
 • Het is eveneens mogelijk deze betaalknop te installeren zonder hulp van een derde. Voor deze oplossing is het ten zeerste aan 

te raden dat u over voldoende informaticakennis beschikt.

 Belfius Bank stelt eveneens technische documentatie ter beschikking.
 Belfius Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens de installatie door derden of door de cliënt zelf 

zou worden veroorzaakt.

5. OVERDRAAGBAARHEID

Deze overeenkomst is intuitu personae m.b.t. de cliënt en kan bijgevolg niet worden overgedragen aan een andere juridische 
entiteit na een fusie/overname tussen de cliënt en een andere economische entiteit. De nieuwe entiteit moet dan een nieuwe 
overeenkomst afsluiten.

6. VERTROUWELIJK KARAKTER

De technische informatie die ter beschikking wordt gesteld voor de installatie en het gebruik van de Belfius Pay Button, moet wor-
den beschouwd als vertrouwelijke informatie. De cliënt verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden mee te delen. Hij mag 
ze enkel meedelen aan zijn bedienden/derden die deze gegevens nodig hebben in het kader van de installatie en het onderhoud 
van de Belfius Pay Button. De bepalingen van deze overeenkomst blijven gelden tot 5 jaar na het einde ervan. De cliënt is verplicht 
de nodige maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwelijk karakter van deze informatie. 

7. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle intellectuele eigendomsrechten op de software behoren toe aan Belfius Bank. Geen enkel van deze rechten wordt overge-
dragen aan de cliënt. De Cliënt heeft enkel een gebruiksrecht op de software voor de duur van deze overeenkomst, conform de 
voorwaarden van deze overeenkomst. De Cliënt heeft niet het recht de software te kopiëren of aan te passen, noch om hem te 
wijzigen of ter beschikking te stellen van derden, behalve in situaties die bepaald zijn in het dwingend recht.

8. TARIEVEN

Installatie:
Belfius Bank rekent geen kosten aan voor de installatie van de Belfius Pay Button. Indien u evenwel te werk gaat via een Payment 
Service Provider, kan het zijn dat u installatiekosten moet betalen. Voor inlichtingen hieromtrent kan u terecht bij deze Payment 
Service Providers.

Gebruik:
Het volgende tarief is van toepassing: 

 Provisie (BTW niet incl.): 0,15 euro * aantal transacties
 
 Trimestrieel stuurt Belfius Bank de factuur aan de cliënten die deze provisie moeten betalen.

 Indien u evenwel te werk gaat via een Payment Service Provider, kan het zijn dat u kosten moet betalen. Voor inlichtingen hierom-
trent kan u terecht bij deze Payment Service Providers.

9. CENTRALISATIEREKENING

De stortingen die te maken hebben met de betalingen via Belfius Pay Button moeten gebeuren op een zichtrekening die de Cliënt 
bij Belfius Bank aanhoudt. Iedere wijziging van de centralisatierekening zonder tussenkomst van Belfius Bank, dient de Cliënt te 
melden aan Belfius Contact Electronic Banking (e-contracts@belfius.be). Indien de Cliënt nalaat het gewijzigde rekeningnummer te 
melden, kan Belfius Bank de uitvoering van de transacties niet garanderen.
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10. DIENSTVERLENING VIA Belfius PAY BUTTON 

 Belfius Bank biedt een beveiligd elektronisch betaalsysteem aan dat inhoudt dat aan de cliënt een elektronisch overschrijvingsfor-
mulier ter beschikking wordt gesteld, waarop alle factuurgegevens voorkomen, nl.:

  • het bedrag van de aankopen die werden gedaan op de Site van de cliënt;
  • de gegevens van de cliënt;
  • een mededeling die wordt bepaald door de cliënt 

Belfius Bank zorgt zo snel mogelijk voor de validering van de betalingsopdracht. Na validering ontvangt de cliënt een boodschap 
waarin hem gegarandeerd wordt dat de betaling is gebeurd ten voordele van zijn centralisatierekening, of eventueel dat de beta-
ling niet kon worden uitgevoerd.

11. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

Belfius Pay Button is in principe bruikbaar 24u/24, 7 dagen/7. Onderhoudswerkzaamheden aan de servers van Belfius Bank kunnen 
zorgen voor een tijdelijke onbeschikbaarheid. In dat geval is Belfius Bank niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit. In 
de mate van het mogelijke wordt vooraf informatie gegeven aan de contactpersonen van de Payment Service Providers om hen in 
te lichten over het niet-beschikbaar zijn van de dienstverlening.

12. VERPLICHTING VOOR DE CLIENT – GELDENDE WETGEVING

De cliënt verbindt zich ertoe de geldende wetgeving na te leven, zoals bv. de wetgeving op de handelspraktijken, de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer enz. Belfius Bank kan op elk ogenblik verhaal uitoefenen t.a.v. de cliënt ingeval van klachten door 
derden m.b.t. de naleving van de wetgeving die van toepassing is op de diensten die de cliënt verleent.

13. VERPLICHTING VAN DE CLIENT – GRAFISCH CHARTER

M.b.t. de aanwezigheid van de Belfius Pay Button op de Site moeten evenwel een aantal beperkingen in acht worden genomen:

   Verplicht/
 Soort pagina op de Site van de Cliënt optioneel Beschrijving

 Homepage, pagina’s met info over de Optioneel de Cliënt mag de volgende gegevens op zijn Site 
 betaalprocedures  vermelden:
    • Belfius Direct Net,
    • Betaal via Belfius Direct Net van Belfius Bank
    Het te gebruiken logo (minimumomvang moet 224 x 60
    pixels bedragen) is beschikbaar via
    http://www.Belfius.be/logo.

 Pagina voor het kiezen van de betalings- Verplicht • Beeld “Belfius Bank / Belfius Direct Net” (geanimeerd 
 methode   gif-bestand) op de Nederlandstalige, Engelstalige en
     Duitstalige betaalpagina. (omvang: 60 x 40 pixels)
    • Beeld “Belfius Banque / Belfius Direct Net” (geanimeerd
     gif-bestand) op de Franstalige betaalpagina.
     (omvang: 60 x 40 pixels)

 Elk ander gebruik van een naam en/of het logo moet vooraf goedgekeurd worden door Belfius Bank.

14. PROMOTIE VAN DEZE BELFIUS PAY BUTTON DOOR BELFIUS BANK

Door deze overeenkomst te ondertekenen, gaat de cliënt ermee akkoord dat Belfius Bank melding maakt van de gegevens (adres 
van de Site, de naam van de cliënt, de handelsbenaming enz.) m.b.t. deze overeenkomst. Deze vermelding kan bijvoorbeeld ge-
beuren in het kader van persartikels of in een lijst van alles sites waarop men via de Belfius Pay Button kan betalen.

15. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst wordt opgesteld voor onbepaalde duur. De cliënt kan deze overeenkomst beëindigen d.m.v. een aangetekend 
schrijven; daarbij moet hij rekening houden met een termijn van 2 maanden vóór de gewenste einddatum.
Voor Belfius Bank kan elk frauduleus gebruik van de merknaam Belfius Pay Button of het niet naleven van andere verplichtingen 
van deze overeenkomst leiden tot het schorsen (of zelfs definitief stopzetten) van de Belfius Pay Button-dienst op de Site.
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16. AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

Belfius Bank behoudt zich het recht voor om eenzijdig de bepalingen van deze overeenkomst aan te passen. Zij brengt de cliënt 
hiervan op minstens 30 dagen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen schriftelijk op de hoogte. Eventueel kan de 
cliënt over eenzelfde termijn beschikken om de overeenkomst op te zeggen, als hij van mening is dat de betrokken wijzigingen 
niet aanvaardbaar zijn. Na deze termijn van 30 dagen gelden de nieuwe voorwaarden van rechtswege en kunnen ze ingeroepen 
worden tegen de cliënt.

17. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze overeenkomst valt onder het Belgisch recht. Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd voor de geschillen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze overeenkomst voortvloeien.

Voor de Cliënt Voor Belfius Bank

 

 
 Marleen Van Assche

 Directeur Servicing 

 

 

 Dirk Smet

 Directeur Marketing


