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RAAMCONTRACT
TUSSEN
Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11. Hier vertegenwoordigd door Arnaud Frippiat,
Directeur Marketing, en Olivier Goerens, Adjunct-directeur Marketing en hierna “Belfius Bank” genoemd.
EN

Naam en rechtspersoonlijkheid
Maatschappelijke zetel
Registratie

Ondernemingsnummer
Ander:

Vertegenwoordigd door

m Mevrouw m Mejuffrouw m Mijnheer

(Hierna “De klant” genoemd)

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
De Cliënt wenst gebruik te maken van BelfiusWeb, een elektronisch bancair platform.
De Cliënt verklaart een exemplaar te hebben ontvangen van het Reglement BelfiusWeb, er kennis van te hebben genomen en het
te aanvaarden. Het Reglement maakt integraal deel uit van de huidige overeenkomst en is online beschikbaar op www.belfius.be.
De Cliënt dient voor de aanstelling, wijziging en schrapping van elke Gebruiker (zoals gedefinieerd in het Reglement BelfiusWeb)
evenals voor elke wijziging in hoedanigheid, een Configuratieformulier in te vullen. Dit Configuratieformulier maakt integraal deel uit
van de huidige overeenkomst en is online beschikbaar op www.belfius.be.
Met betrekking tot eventuele al aangestelde Gebruikers voorafgaand aan de ondertekening van de huidige overeenkomst wordt
overeengekomen dat de overeenkomsten afgesloten tussen de partijen, evenals de Aanvraagformulieren PubliWeb, PubliSoft en
My Portal | DexiaWeb van kracht blijven, maar voortaan onderworpen zijn aan de voorwaarden van het huidige Raamcontract
BelfiusWeb. Bij de eerstvolgende wijziging dient er een Configuratieformulier opgesteld te worden. Bij het vaststellen van eventuele
tegenstrijdigheden zullen de bepalingen van het huidige Raamcontract van toepassing zijn.
De Cliënt verklaart een exemplaar te hebben ontvangen van de Tariefkaart BelfiusWeb, er kennis van te hebben genomen en het te
aanvaarden. De tariefkaart maakt integraal deel uit van deze overeenkomst en is online beschikbaar op www.belfius.be.
Voor het opstellen van bovenvermelde Configuratieformulieren en het toestaan van de bijhorende toegangen aan Gebruikers (zowel
via een Configuratieformulier als via de online administratieve module in BelfiusWeb) geeft de Cliënt volmacht aan volgende personen:

Voor bijkomende inlichtingen over BelfiusWeb of het invullen van dit formulier, gelieve contact op te nemen met uw relatiegelastigde van Belfius Bank
of met Belfius Servicing Contact op het telefoonnummer: +32 (0)2 222 87 20 of via e-mail: eb-contact@belfius.be.
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Naam persoon:

Functie:

Naam persoon:

Functie:

Naam persoon:

Functie:

Deze volmacht kan te allen tijde ingetrokken worden door de ondertekening van een nieuw Raamcontract BelfiusWeb.

Aldus gedaan te
één ontvangen te hebben.

op

in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er

Voor de klant

Voor Belfius Bank

Naam + functie

Olivier Goerens
Adjunct-directeur

Arnaud Frippiat
Directeur

Voor bijkomende inlichtingen over BelfiusWeb of het invullen van dit formulier, gelieve contact op te nemen met uw relatiegelastigde van Belfius Bank
of met Belfius Servicing Contact op het telefoonnummer: +32 (0)2 222 87 20 of via e-mail: eb-contact@belfius.be.
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