Klantovereenkomst Nederland
Met deze overeenkomst kunt u zakelijke klant worden bij Payconiq. Hiervoor vragen wij u om het onderstaande
formulier volledig in te vullen en de genoemde documenten mee te sturen. U kunt het formulier en de
documenten naar ons toesturen via mail: support@payconiq.nl. Voor vragen kunt u naar ditzelfde adres mailen of
bellen met +31 (0)20 760 66 97.

1. De ondergetekenden
Payconiq International S.A., statutair gevestigd te Luxembourg, 9-11 rue Joseph Junck, L-1839
Luxembourg, geregistreerd bij de Luxembourg Register of Commerce onder nummer B169621 en
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Duke Prins, CEO en de heer Bonno de Vries Robbé,
CFRO (hierna te noemen “PQI”)
en
Payconiq Netherlands B.V. statutair gevestigd te Burgemeester Stramanweg 105 F, 1101 AA Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 717 88 239 en rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer Guido Vermeent, CEO Payconiq Netherlands
en
[KLANT],
statutair gevestigd te:

[ADRES, LAND],
geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer:

[KVK-NUMMER],
en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr/Mvr:

[VOOR- EN ACHTERNAAM] (hierna de te noemen “Klant”) verklaren het volgende overeen te komen:
De Klant komt overeen de betaaldienst Payconiq af te nemen van Payconiq International S.A.
Met Payconiq kunnen App-gebruikers met de Payconiq app (de App) Betaalopdrachten in
euro’s plaatsen ten behoeve van de Klant om goederen of diensten te kopen in de (online) winkel(s)
van de Klant.

Mee te sturen stukken
1. Kopie van het identiteitsbewijs van de tekenbevoegde(n) en de UBO(s).
zie pagina 3 voor uitleg UBO
2. Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) van de onderneming en alle
ondernemingen gerelateerd aan de structuur van de onderneming.
3. Overzicht van de bedrijfsstructuur (indien één of meerdere directe aandeelhouders een rechtspersoon zijn).

versie 0.35

1

2. Klant

4. Adres

2.1 Statutaire bedrijfsnaam conform KvK

4.1 Statutair adres conform KvK
Indien geen statutair adres: huisadres invullen
Nummer

Straat

2.2 Rechtsvorm

2.3 Is de onderneming een eenmanszaak?

Postcode

Ja, wat is uw nationaliteit
Plaats

Nee
2.4 Handelsnaam / naam van de (web)winkel
Deze naam wordt weergegeven in de Payconiq app

2.5 Kamer van Koophandel inschrijfplichtig?
Ja, KvK-nummer

Land

4.2. Is het adres waar Payconiq wordt gebruikt gelijk aan het adres
genoemd bij 1?
Ja, ga door naar 4.4

Nee

Nee, ga door naar 4.3

4.3 Adres waar Payconiq wordt gebruikt

2.6 Btw-nummer

Straat

Ja

Nummer

Nee
Postcode
2.7 Btw-vrijstelling
Ja, voeg dan bewijs van btw-vrijstelling toe
Plaats

Nee
2.8 Activiteit onderneming
Handelswaren/diensten conform KvK

Land

3. Contactpersoon

4.4 Is het factuuradres gelijk aan het adres
genoemd bij 4.1?

3.1 Aanhef
De heer

Ja, ga door naar 4.6

Mevrouw

3.2 Voornaam/voornamen

Nee, ga door naar 4.5

4.5 Factuuradres
Straat

Nummer

3.3 Achternaam
Postcode
3.4 Telefoonnummer
Plaats
3.5 E-mailadres
Dit e-mailadres wordt gebruikt voor
1. correspondentie
2. in te loggen op het klantportaal
3. commerciele berichten*

Land

4.6 E-mailadres voor facturatie
* Vink het vakje aan als u geen marketing aanbiedingen
aangaande Payconiq en informatie over gelijksoortige Payconiq
en diensten wilt ontvangen via dit e-mailadres.
versieproducten
0.35
Lees ook onze Privacy- & Cookieverklaring op www.payconiq.nl.
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Niet van toepassing
voor eenmanszaken
5. Rechtspersonen
Wij hebben de volgende informatie nodig om de overeenkomst met u te kunnen verifiëren. Wij zijn daartoe door
de wet verplicht, om bijvoorbeeld witwaspraktijken te voorkomen.
Bevoegde vertegenwoordiger(s) zijn de persoon (personen) die gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen (op basis van de statuten van de onderneming).
De uiteindelijk begunstigde (UBO) is (i) elke natuurlijke persoon die uiteindelijk het bedrijf in eigendom heeft of
controleert en/of voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt uitgevoerd. Het omvat ten minste een
natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang of zeggenschap van 25% of meer bezit; of (ii) de
natuurlijke persoon (personen) die de positie van leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft in het geval er geen
natuurlijke personen zijn die kunnen worden geïdentificeerd als UBO onder punt (i)
Er zijn één of meerdere directe aandeelhouders die een rechtspersoon zijn.

Ja, voeg een overzicht
van de bedrijfstructuur toe

6. Personalia 1

7. Personalia 2

6.1 Aanhef

7.1 Aanhef

De heer

Mevrouw

De heer

6.2 Voornaam/voornamen

7.2 Voornaam/voornamen

6.3 Achternaam

7.3 Achternaam

6.4 Geboortedatum

7.4 Geboortedatum

6.5 Geboorteplaats en land

7.5 Geboorteplaats en land

6.6 Nationaliteit

7.6 Nationaliteit

6.7 Straat
Betreft woonadres

Nummer

7.7 Straat
Betreft woonadres

6.8 Postcode

7.8 Postcode

6.9 Plaats

7.9 Plaats

6.10 Land

7.10 Land

6.11 Deze persoon is

7.11 Deze persoon is

Nee

Mevrouw

Nummer

Bevoegd om deze onderneming te vertegenwoordigen

Bevoegd om deze onderneming te vertegenwoordigen

Uiteindelijk Begunstigde (UBO)

Uiteindelijk Begunstigde (UBO)

versie 0.35
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Niet van toepassing
voor eenmanszaken
8. Personalia 3

9. Personalia 4

8.1 Aanhef

9.1 Aanhef

De heer

Mevrouw

De heer

8.2 Voornaam/voornamen

9.2 Voornaam/voornamen

8.3 Achternaam

9.3 Achternaam

8.4 Geboortedatum

9.4 Geboortedatum

8.5 Geboorteplaats en land

9.5 Geboorteplaats en land

8.6 Nationaliteit

9.6 Nationaliteit

8.7 Straat
Betreft woonadres

Nummer

9.7 Straat
Betreft woonadres

8.8 Postcode

9.8 Postcode

8.9 Plaats

9.9 Plaats

8.10 Land

9.10 Land

8.11 Deze persoon is

9.11 Deze persoon is

Mevrouw

Nummer

Bevoegd om deze onderneming te vertegenwoordigen

Bevoegd om deze onderneming te vertegenwoordigen

Uiteindelijk Begunstigde (UBO)

Uiteindelijk Begunstigde (UBO)

versie 0.35
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10.

Producten & Diensten overzicht Nederland

Deze overeenkomst betreft de volgende Payconiq betaaldiensten (Selecteer de volgende opties).

Product

Type

Payconiq Instore

Betaalterminal

Payconiq Instore

Klantenscherm

Payconiq Instore

Kassabon

Payconiq Instore

Sticker

Tarieven
Nederland
NVT
€ 0,055
NVT
€ 0,055

Kassa integratie
Bedrag in QR-code
Payconiq Online

Top-up

Payconiq Online

Widget

Payconiq Online

Maatwerk (check-out page)

Payconiq Online

App2App

Payconiq Invoice

Factuur

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

Geconsolideerde betalingen (bulking)
Alle succesvolle Payconiq betalingstransacties in uw
onderneming worden geconsolideerd uitbetaald op het door u
verstrekte IBAN.
Ja, mijn transacties dienen gebulkt te worden.

Facturen en prijzen
Klant ontvangt facturen van Payconiq Netherlands B.V. handelend als commissionair van Payconiq International
S.A. in Nederland. Alle in deze overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde
waarde (“btw”) of andere indirecte belastingen, welke zullen worden toegevoegd in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving die van kracht is in de plaats waar deze goederen/diensten eventueel onderhevig zijn
aan dergelijke btw of andere indirecte belastingen. De in deze overeenkomst genoemde prijzen zijn enkel geldig
ten aanzien van het gebruik van Payconiq ten behoeve van de Nederlandse markt.

versie 0.35
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SEPA incasso machtiging
Nummer machtiging
Payconiq zal Klant het nummer van de machtiging mededelen zodra dit bekend is.

11. Machtiging
Naam incassant

Payconiq International S.A.

Adres

9-11 rue Joseph Junck

Postcode

L-1839

Plaats

Luxemburg

Land

Luxemburg

Identificatiecode Incassant

NL88ZZZ666555520000

Type betaling

Doorlopende betaling

Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan (A)
Payconiq International S.A. een opdracht te sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren en aan (B) uw bank
uw rekening te debiteren conform de opdracht van
Payconiq International S.A.
U heeft ondermeer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden.
Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd
gedebiteerd.

1a.

Statutaire bedrijfsnaam

1b.

Adres			

1c.

Postcode

1d.

Plaats

1e.

Land

1f.

IBAN
Moet een zakelijke rekening zijn

versie 0.35
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12.

Toepasselijke voorwaarden

De Payconiq Gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op:
https://www.payconiq.nl/Terms_NL_Business.pdf en toegevoegd als
bijlage bij deze klantovereenkomst Nederland.
De Payconiq Privacy- & Cookieverklaring is te vinden op:
https://www.payconiq.nl/Privacy_NL_Business.pdf,
De Payconiq Gebruiksvoorwaarden en Privacy- & Cookieverklaring zijn van toepassing op deze overeenkomst
en de op grond hiervan verleende (betaal)diensten in en/of ten behoeve van de Nederlandse markt. De tarieven voor de producten en/of diensten zijn opgenomen in deze Klantovereenkomst Nederland, zie Producten &
Diensten overzicht Nederland; deze tarieven kunnen in overeenstemming met de Payconiq Gebruiksvoorwaarden
worden gewijzigd.
De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle op grond van of in verband met deze Klantovereenkomst te
verstrekken Payconiq documenten en aanpassingen daarvan, elektronisch kunnen worden verstrekt.
Bij ondertekenen van dit contract geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken die
nodig zijn voor het aanbieden van Payconiq (betaal)diensten.
De woorden en uitdrukkingen die in de Payconiq Gebruiksvoorwaarden zijn gedefinieerd hebben bij gebruik in
deze Klantovereenkomst dezelfde betekenis, tenzij deze hierin anderszins worden gedefinieerd.

13.

Ondertekening

Door deze overeenkomst te ondertekenen bevestigt de Klant dat hij alle hiervoor genoemde documenten, inclusief
de Payconiq Gebruiksvoorwaarden, heeft ontvangen en daarmee instemt. Voorts bevestigt de Klant dat deze documenten, inclusief de Payconiq Gebruiksvoorwaarden, voor hem bindend zijn alsook dat de in deze documenten
verstrekte gegevens correct zijn.
Dit document is een aanbod tot overeenkomst welke van rechtswege verloopt indien het niet, binnen twee maanden na verzending of overhandiging, door de Klant wordt aanvaard.
N.B.: Uw rechten met betrekking tot de hierboven genoemde machtiging worden uiteengezet in een toelichting
die u via uw bank kunt verkrijgen.

Payconiq International S.A.

Payconiq Netherlands B.V.

Bonno de Vries Robbé
& Duke Prins

Guido Vermeent

Handtekening(en)

Rechtsgeldig
vertegenwoordigd door
Naam van de ondertekenaar(s) (in blokletters). Indien op
het uittreksel van de KvK staat aangegeven dat er meerdere personen gezamenlijk tekenbevoegd zijn, dienen de
personen te tekenen die volgens het uittreksel KvK, danwel
de statuten, daartoe bevoegd zijn.

Datum
Payconiq International S.A. heeft haar statutaire zetel te 9-11 rue Joseph Junck, L-1839 Luxemburg en is ingeschreven in het
Handelsregister te Luxemburg onder nummer B 169621. Payconiq International S.A. is een betaalinstelling die onder toezicht staat
van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de financiële toezichthouder in het Groothertogdom Luxemburg.
Payconiq Netherlands B.V. heeft haar statutaire zetel te Burgemeester Stramanweg 105 F, 1101 AA te Amsterdam, en is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71788239. Payconiq Netherlands B.V. handelt als betaaldienstagent en commissionair
van Payconiq International S.A. in Nederland.
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