HANDELAARSOVEREENKOMST
Voorliggende handelaarsovereenkomst (hierna “Overeenkomst”) wordt aangegaan door en tussen SEQR Benelux BVBA, een
Belgische vennootschap met ondernemingsnummer 0553.809.721 en zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 72, bus 6 (“SEQR
Benelux”), Seamless Remittance, een Zweedse vennootschap met als registratienummer 556876-5100 en zetel te 113 43 Stockholm,
Sankt Eriksgatan 121 (“SR”) en de ondergetekende handelaar (“Handelaar”). Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum zoals
aanvaard en ondertekend door SEQR Benelux en SR volgend op de aanvaarding en ondertekening door de Handelaar (de “Datum van
Inwerkingtreding”). Naar SEQR Benelux, SR en de Handelaar kan hierna individueel worden verwezen als een “Partij”, of gezamenlijk
als de “Partijen”. Deze Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden, zoals beschikbaar gesteld en aanvaard door de
Handelaar. (De IT partner is Lourense, Tom Commeine, G. v. Dampstr. 5, 8820 Torhout, lourense@lourense.com, www.lourense.com)
HANDELAAR
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Commerciële naam (indien deze verschilt van de
handelsnaam)

Telefoonnummer

E-mail adres

Contactpersoon

Telefoonnummer
contactpersoon

E-mail adres contactpersoon

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
Ontvangstrekening
Bank

Naam titularis van de rekening

BIC

IBAN

Financiële contactpersoon
Naam

Functie

Telefoonnummer

E-mail adres

Technologie
☐ E-commerce Systeem:

x Point-of-Sale Systeem:

☐ Andere:

Marketing
Aantal winkels/locaties

Aantal Point-of-Sale Terminals per winkel/locatie

TRANSACTIEKOSTEN
Kost per transactie

0,10

Euro

STARTDATUM
Verwachte startdatum

Verwachte datum waarop alle winkels/locaties operationeel zijn

BIJKOMENDE INFORMATIE (bv. eigen betaalreferentie)

Deze Overeenkomst werd in drievoud opgesteld waarvan elke Partij 1 exemplaar ontving.
HANDTEKENINGEN
Plaats en datum

Plaats en datum

Plaats en Datum

Handtekening Handelaar

Handtekening SEQR Benelux

Handtekening SR

Naam

Naam

Naam

Nummer
identiteitskaart (*)

(*) Kopij van identiteitskaart samen met uittreksel KBO dienen te worden toegevoegd.

MA BE 2014: 7

ALGEMENE VOORWAARDEN
De mobiele betaaloplossing SEQR® (“SEQR”) werd ontwikkeld door en is eigendom van de in Zweden gevestigde Seamless groep. In
de Benelux wordt SEQR verstrekt door twee aparte entiteiten: de in België gevestigde onderneming SEQR Benelux BVBA (“ SEQR
Benelux”) die lokale dienstverlening verschaft, en de in Zweden gevestigde onderneming Seamless Remittance AB (“SR”) die alle
SEQR betalingen in de EU/EER-regio verwerkt als een vergunde betalingsinstelling.
Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst tussen SEQR Benelux en SR
(de “SEQR Groep”) enerzijds en de Handelaar anderzijds. Begrippen in hoofdletters die hierin niet worden uitgelegd, hebben de
betekenis zoals uiteengezet op het voorblad van deze Overeenkomst.
1.

ALGEMEEN

De SEQR Groep en de ondernemingen met directe of indirecte controle, gecontroleerd door of die onder gezamenlijke controle met hen
vallen (elk een “Verwant”), hebben het SEQR® technologie systeem (het “SEQR Systeem”) ontwikkeld en zijn hier de eigenaar van. Het
SEQR Systeem is een mobiel transactieplatform dat Quick Response (QR) codes en Near Field Communication (NFC) technologie
gebruikt om betalingstransacties te faciliteren door individuen en bedrijven (“Gebruikers”) de mogelijkheid te bieden te betalen voor
goederen en diensten die worden aangeboden door eigenaars en exploitanten van winkels, e-commerce websites of andere
betalingslocaties aan wie hiertoe een licentie werd verstrekt door de SEQR Groep (elk, een “Handelslocatie”). Deze Overeenkomst
beheerst de verhouding tussen de SEQR Groep en de Handelaar voor het gebruik door de Handelaar van het SEQR Systeem en
verwante diensten.
Uit hoofde van deze Overeenkomst, zal SEQR Groep alle diensten en operationele aspecten onder deze Overeenkomst uitvoeren.
Hiervoor doet zij beroep op één of meer derden-processoren, banken en/of andere financiële instellingen waarvoor de Handelaar alle
kosten en lasten moet betalen aan SEQR Groep, zoals uiteengezet in artikel 7 van deze Overeenkomst. Als een daartoe vergunde
betalingsinstelling zal SR de volledige juridische verantwoordelijkheid dragen jegens de Handelaar voor alle betalingsdiensten
uitgevoerd in overeenstemming met deze Overeenkomst.
2.

LICENTIE; INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tijdens de duur van deze Overeenkomst en overeenkomstig deze Voorwaarden, verleent de SEQR Groep aan de Handelaar een nietexclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie om het SEQR system te gebruiken en dit enkel op de Handelslocaties
en voor de doeleinden daarin beschreven (de “Licentie”). De SEQR Groep mag, zonder voorafgaande kennisgave, te allen tijde het
SEQR Systeem aanpassen door functies of applicaties toe te voegen of te verwijderen. De Licentie bevat alle updates, upgrades en
aanpassingen aan het SEQR Systeem die door de SEQR Groep ter beschikking worden gesteld van de Handelaar gedurende de duur
van deze Overeenkomst. De Handelaar dient de instructies van de SEQR Groep met betrekking tot het SEQR Systeem en de Licentie
op te volgen.
Behalve het recht van de Handelaar om het SEQR Systeem te gebruiken ingevolge de Licentie, erkent de Handelaar dat de SEQR
Groep en haar licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief patent, handelsmerk, copyright, database rechten,
handelsgeheim en alle andere intellectuele eigendomsrechten) blijven behouden, evenals de titels, belangen in en bij de ideeën,
concepten, technieken, uitvindingen, processen, software en auteursrechtelijk beschermde werkzaamheden die in het SEQR Systeem
begrepen zijn. Hiertoe behoren ook – zonder beperking – aanpassingen, verbeteringen, afgeleide werken, configuraties,
functionaliteiten, vertalingen, upgrades, documenten, gebruikshandleidingen en interfaces.
Bij het beëindigen van deze Overeenkomst zal tegelijkertijd ook de Licentie komen te vervallen en moet de Handelaar onmiddellijk ieder
gebruik van het SEQR Systeem staken en dient hij, op zijn eigen kosten, alle materialen in zijn bezit (waaronder, zonder hiertoe beperkt
te zijn, het installatiepakket, gebruikshandleiding en alle andere documentatie aangaande het SEQR Systeem) terug aan de SEQR
Groep te bezorgen of desgevallend te vernietigen.
3.

BEPERKINGEN

De Handelaar mag het SEQR Systeem niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herverdelen of in sublicentie uitgeven aan derden. De
Handelaar mag de broncode van het SEQR Systeem niet kopiëren, decompileren, vertonen, distribueren, reverse engineeren,
demonteren of op enige andere wijze hieruit proberen af te leiden. De Handelaar mag evenmin afgeleide werken hieruit creëren
(behoudens in de gevallen en op de wijzen toegestaan in deze Voorwaarden).
Het is de Handelaar niet toegestaan het SEQR Systeem te gebruiken om betalingen te ontvangen voor producten of diensten die zijn
verboden bij wet, regel, reglement, ordonnantie, code of enige andere bindende regel waaraan een Partij onderworpen kan zijn of
waaronder een Partij zijn rechten kan uitoefenen (samen, “Toepasselijk Recht”). Het is de Handelaar evenmin toegestaan het SEQR
Systeem te gebruiken om betalingen te ontvangen voor enige producten of diensten die niet beantwoorden aan de ethische richtlijnen
van de SEQR Groep.
De Handelaar mag de Gebruikers geen kosten aanrekenen voor het gebruik van het SEQR Systeem.
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald wordt in artikel 14, mag de SEQR Groep – en dit onder diens soevereine appreciatie – de
Licentie en de toegang van de Handelaar tot het SEQR Systeem op elk tijdstip beperken, schorsen of beëindigen wanneer deze laatste
de beperkingen uit deze artikel 3 niet naleeft.
4.

SEQR PROFIEL

Voorafgaand aan de installatie, het testen en het gebruik van het SEQR Systeem door de Handelaar, maakt de SEQR Groep een profiel
aan voor de Handelaar teneinde deze laatste in staat te stellen het SEQR Systeem te installeren, uit te testen en te gebruiken (het
“SEQR Profiel”). De SEQR Groep verschaft de Handelaar de nodige login gegevens voor het SEQR Profiel. De Handelaar zorgt ervoor
dat deze gegevens veilig worden bewaard. De Handelaar draagt de volle verantwoordelijkheid voor het behoud, de vertrouwelijkheid en
veiligheid van de login gegevens voor het SEQR Profiel alsmede voor alle activiteiten - al dan niet toegestaan door de Handelaar – die
onder dit SEQR Profiel geschieden. De Handelaar is ertoe gehouden de SEQR Groep onverwijld in kennis te stellen wanneer er
aanwijzingen zijn of wanneer hij vermoedt dat zijn SEQR Profiel-gegevens ontvreemd of gekopieerd zijn, of wanneer hij een
ongekwalificeerd gebruik van zijn SEQR Profiel vaststelt.

De SEQR Groep mag – en dit onder diens soevereine appreciatie – het SEQR Profiel schorsen, beperken of beëindigen wanneer een
ongekwalificeerd of ongepast gebruik van het SEQR Profiel wordt vastgesteld en dit zonder voorafgaande kennisgeving of enige
aansprakelijkheid tegenover de Handelaar. Bij de beëindiging van het SEQR Profiel, moet de Handelaar onmiddellijk elk gebruik van het
SEQR Systeem staken.
5.

INSTALLATIE EN TESTEN

Nadat een SEQR Profiel werd aangemaakt, verschaft de SEQR Groep een installatiepakket aan de Handelaar dat documentatie en
instructies bevat die nodig zijn zodat de Handelaar het SEQR Systeem op zijn Handelslocatie kan installeren. De Handelaar moet op
zijn eigen kosten het SEQR Systeem installeren overeenkomstig de voorschriften van de SEQR Groep en alle testen van het SEQR
Systeem uitvoeren zoals vereist door de SEQR Groep. Na de installatie en het testen van het SEQR Systeem, stelt de Handelaar de
SEQR Groep in kennis vanaf wanneer hij het SEQR Systeem wenst te gebruiken. Hierop deelt de SEQR Groep de Handelaar mee
wanneer deze laatste het SEQR Systeem mag beginnen gebruiken (“Startdatum”).
6.

HET SEQR SYSTEEM

De SEQR Groep stelt het SEQR Systeem enkel ter beschikking voor gebruik door de Handelaar wanneer deze laatste alle documenten
en andere informatie waar de SEQR Groep om heeft verzocht, overgemaakt heeft en wanneer de SEQR Groep, naar eigen
goeddunken, het gebruik van het SEQR Systeem door de Handelaar op diens Handelslocatie(s) heeft goedgekeurd. De SEQR Groep
zal vanuit commercieel oogpunt redelijke inspanningen doen teneinde (een) overeenkomst(en) te sluiten met één of meer derde(n)
verwerker(s), bank(en) en/of andere financiële instelling(en) (elk een “Rekeningverlener”), om de betalingen van de Gebruikers vanaf
de door hen aangewezen bank- en andere betaalrekeningen (elk een “Gebruikersrekening”) voor goederen en diensten van de
Handelaar te vergemakkelijken (elk een “Gebruikersbetaling”)
De Handelaar erkent dat de SEQR Groep in overeenstemming met de toepasselijke anti-witwasregelgeving, voordat geldsommen
kunnen overgemaakt worden op de aangewezen bankrekening van de Handelaar (“Handelaarsrekening”), bepaalde activiteiten moet
uitvoeren om relevante informatie en kennis over de Handelaar na te gaan. De Handelaar verbindt zich ertoe de SEQR Groep van
dergelijke relevante informatie te voorzien, indien vereist. Zonder hiertoe beperkt te zijn, omvat deze informatie onder meer een kopie
van het paspoort van de vertegenwoordiger van de Handelaar en een uittreksel uit KBO. De Handelaar moet de SEQR Groep minstens
drie Werkdagen op voorhand kennis geven van elke wijziging van de informatie met betrekking tot de Handelaarsrekening. In het kader
van deze Overeenkomst, wordt met “Werkdag” elke dag bedoeld die geen zaterdag, zondag of enige van toepassing zijnde
bankfeestdag is.
De Handelaar machtigt hierbij de SEQR Groep om, namens de Handelaar, dergelijke transactieboekingen over te maken en te
verwerken, die noodzakelijk zijn om de in deze Overeenkomst vermelde diensten te leveren. De Handelaar verbindt zich ertoe alle
overeenkomsten en documenten uit te voeren en alle handelingen te stellen, die nodig zijn om dergelijke boekingen te vergemakkelijken
en om anderzijds het opzet van deze Overeenkomst uit te voeren. Indien de Handelaar één van deze toelatingen intrekt, wordt deze
Overeenkomst en de Licentie onmiddellijk beëindigd en moet de Handelaar het gebruik van het SEQR systeem onverwijld staken.
Onverminderd het voorgaande, blijven, bij beëindiging van deze Overeenkomst, dergelijke toelatingen van kracht tot de voltooiing van
de verzending, verwerking en afhandeling van alle Gebruikersbetalingen in verwerking op het ogenblik van dergelijke beëindiging.
Wanneer een Gebruiker het SEQR Systeem gebruikt om goederen en/of diensten aan te kopen van de Handelaar, ontvangt het SEQR
Systeem een verzoek van het point-of-sale (of gelijkaardig) systeem van de Handelaar om de Gebruikersbetaling toe te staan. De
Handelaar is verantwoordelijk voor de juistheid van het verzoek verzonden naar het SEQR Systeem.
Indien het SEQR Systeem een Gebruikersbetaling toestaat, zal het SEQR Systeem (a) op dezelfde dag een rapport van de
Gebruikersbetaling verstrekken, met inbegrip van het bedrag van de Gebruikersbetaling en het transactie-ID-nummer, verzonden aan
de Handelaar (de “Betalingsbevestiging”); en (b) op dezelfde dag een instructie geven om het bedrag van de Gebruikersbetalingen
goedgekeurd door het SEQR Systeem op die dag af te wikkelen op de Handelaarsrekening. De SEQR groep garandeert dat het
volledige bedrag van alle Gebruikersbetalingen waarvoor het SEQR Systeem Betalingsbevestigingen heeft verstrekt, afgewikkeld zullen
worden ten gunste van de Handelaar. Niettegenstaande hetgeen vooraf gaat, mag de SEQR Groep Kosten in mindering brengen van
de Gebruikersbetalingen overeenkomstig artikel 7.
De Handelaar aanvaardt en erkent dat de ontvangst van de Betalingsbevestiging van een Gebruikersbetaling voor hem betekent dat (i)
de desbetreffende Gebruikersbetaling is ontvangen en (ii) de verplichting van de Gebruiker om de aankoopprijs van de goederen en/of
diensten te betalen onherroepelijk is vervuld, en zodoende de Gebruiker het recht verleent de goederen en/of diensten te ontvangen,
aangekocht op het moment van de Betalingsbevestiging.
Als het SEQR systeem een Gebruikersbetaling niet goedkeurt, voor om het even welke reden, zal het SEQR Systeem: (a) geen
instructie geven om de Gebruikersrekening te debiteren voor de Gebruikersbetaling; en (b) een kennisgeving van weigering verstrekken
aan de Handelaar. Indien er een fout is in de verwerking of afwikkeling van om het even welke Gebruikersbetaling, verleent de
Handelaar de SEQR Groep de machtiging om de Handelaarsrekening te debiteren of te crediteren, naar gelang het geval, teneinde een
dergelijke fout te corrigeren. Gebruikersbetalingen moeten vermeld worden in Euro en de Handelaar is verantwoordelijk voor de
juistheid van de prijsweergave, inclusief alle toepasselijke belastingen en leveringskosten.
De Handelaar moet de terugzending van goederen en diensten door de Gebruiker aanvaarden en de Gebruikersbetalingen
terugbetalen, zoals overeengekomen tussen de betrokken Gebruiker en de Handelaar, overeenkomstig de door de Handelaar ter
beschikking gestelde beleidsvoorwaarden op het ogenblik van de transactie, of zoals anderszins vereist door het Toepasselijke Recht.
Indien de Handelaar nalaat de Gebruikersbetalingen, verschuldigd aan een Gebruiker, terug te betalen overeenkomstig hetgeen
hierboven werd uiteengezet en de SEQR Groep daarop verplicht wordt enig bedrag terug te betalen aan de Gebruiker, zal de Handelaar
dergelijke sommen dienen terug te betalen. Voor zover toegestaan door het Toepasselijke Recht, kan de SEQR Groep naar eigen
goeddunken de Handelaar toestaan het SEQR Systeem te gebruiken om de Gebruikersbetalingen terug te betalen. De SEQR Groep is
niet verantwoordelijk voor, en heeft geen controle over, de levering van enige goederen of diensten aangekocht door Gebruikers of het
optreden van de Handelaar. De Handelaar is verantwoordelijk voor elke niet-levering, verkeerde levering, diefstal, andere fout,
handeling of nalaten in verband met de uitvoering en de levering van goederen of diensten, aangekocht via het SEQR systeem.
Wanneer de Handelaar een verkoop op afstand sluit, zal hij alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot verkoop op afstand
naleven.
In zoverre toegestaan door het Toepasselijk Recht, is het de Handelaar verboden: (a) deel te nemen aan om het even welke praktijken
die het gebruik door consumenten van het SEQR Systeem benadelen of ontmoedigen; en (b) minimale of maximale

transactiehoeveelheden vast te leggen als een voorwaarde om Gebruikers toe te laten het SEQR System te gebruiken om goederen
en/of diensten van de Handelaar te kopen.
Behalve voor zover, direct of indirect, veroorzaakt door de schending van deze Voorwaarden door de Handelaar of de nalatigheid,
fraude of opzettelijk wangedrag door de Handelaar, diens Verwanten of diens vertegenwoordigers, is de Handelaar niet aansprakelijk
voor Gebruikersbetalingen die ten onrechte werden goedgekeurd door het SEQR Systeem, en tussen de Handelaar en de SEQR
Groep, zal de SEQR Groep alle uitgaven en verliezen ten gevolge van niet-toegelaten activiteit, onvoldoende middelen of fraude met
betrekking tot Gebruikersbetalingen, goedgekeurd door het SEQR Systeem, dragen. De Handelaar dient de SEQR Groep onverwijld op
de hoogte te brengen van enig niet-goedgekeurd of (vermeend) niet-goedgekeurd gebruik, (vermeende) fraude, (vermeende) verboden
handelingen en elke andere inbreuk op de veiligheid aangaande het SEQR Systeem. De Handelaar verbindt zich ertoe zijn volle
medewerking te verlenen aan de SEQR Groep om de klachten van Gebruikers of vragen en niet-goedgekeurde of verdachte
transacties, verricht via het SEQR Systeem, op te lossen. Dit omvat onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) het tijdig antwoorden op
de vragen van de SEQR Groep en de SEQR Groep te voorzien van alle informatie opgevraagd door de SEQR Groep met betrekking tot
enige betwiste, frauduleuze of niet-goedgekeurde transacties, verricht via het SEQR systeem binnen één Werkdag na het verzoek van
de SEQR Groep, inclusief, zonder hiertoe beperkt te zijn: (a) het bewijs van levering van de desbetreffende goederen of diensten; (b)
een beschrijving van de desbetreffende goederen of diensten; (c) het desbetreffende transactie identificatienummer: (d) een kopie van
het ontvangstbewijs verstrekt aan de Gebruiker voor de desbetreffende transactie; en (e) enige andere informatie of documenten met
betrekking tot de transactie waarom de SEQR Groep verzoekt.
7.

TARIEVEN

In ruil voor de Licentie en alle andere diensten die door de SEQR Groep onder deze Overeenkomst worden verleend, moet de
Handelaar alle tarieven en kosten betalen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst (“Tarieven”). Alle Tarieven worden uitgedrukt in
Euro en zijn niet-terugbetaalbaar, behoudens in de gevallen waarin dit door het Toepasselijke Recht wordt voorgeschreven. De SEQR
Groep heeft de keuze, naar eigen goeddunken, om ofwel de Tarieven af te trekken van de Gebruikersbetalingen bestemd voor de
Handelaarsrekening ofwel om deze aan de Handelaar te factureren. Wanneer voor facturatie wordt gekozen, is de Handelaar ertoe
gehouden betaling van de Tarieven te voldoen binnen de 20 dagen na facturatiedatum. Met betrekking tot elk bedrag dat niet betaald
wordt binnen de 10 dagen na opeisbaarheid, moet de Handelaar verwijlinteresten gelijk aan 1,5% per maand van de onbetaalde
Tarieven betalen of het maximale interestpercentage dat is toegestaan door het Toepasselijke Recht. Onverminderd het voorgaande en
onder voorbehoud van het Toepasselijke Recht, verleent de Handelaar de SEQR Groep hierbij het recht om alle onbetaalde Tarieven of
andere bedragen die door de Handelaar verschuldigd zijn, in mindering te brengen van de Gebruikersbetalingen. Deze machtiging blijft
volledig van kracht gedurende de termijn van deze Overeenkomst en ook nadien voor achterstallige sommen.
De Handelaar is alleen verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van enige facturen geleverd door
de SEQR Groep. De Handelaar moet onmiddellijk de SEQR Groep verwittigen bij facturatieproblemen binnen de 30 dagen na
kennisname daarvan door de Handelaar. Bij gebreke hieraan verliest de Handelaar het recht om de factuur of de debitering te
protesteren, tenzij dergelijke verlies van recht niet toegelaten is door het Toepasselijke Recht. De Handelaar gaat ermee akkoord alle
kosten gepaard met de invordering van gelden die hij aan de SEQR Groep verschuldigd is, te dragen. Hieronder vallen onder meer,
zonder hiertoe beperkt te zijn, toepasselijke interesten, advocaten-honoraria, gerechtskosten, incassokosten en andere juridische
kosten.
Alle Tarieven die door de Handelaar dienen te worden betaald zijn exclusief enige toepasselijke belastingen.
8.

HANDELSMERKEN, MARKETING, EN PUBLICITEIT

Onderworpen aan deze Voorwaarden, verleent de SEQR Groep hierbij aan de Handelaar een niet-exclusief, niet-overdraagbaar,
beperkt en herroepbaar recht om de logo’s, handelsmerken, dienstmerken en graphics (“Merken”) van de SEQR Groep te gebruiken,
doch dit enkel in advertentie en marketing verband in het kader van het gebruik door de Handelaar van het SEQR Systeem volgens de
Licentie en uitsluitend in overeenstemming met de merkstandaarden van de SEQR Groep die van tijd tot tijd aan de Handelaar kunnen
worden verschaft. De Handelaar verschaft de SEQR Groep hierbij een niet-exclusief, niet- overdraagbaar, beperkt en herroepbaar recht
om de Handelaar zijn naam en Merken te vermelden in algemene lijsten van gebruikers van haar goederen en diensten, waaronder –
zonder hiertoe beperkt te zijn– op haar website(s) en in ander gepubliceerd materiaal. In afwijking van het voorgaande en behoudens
expliciete andersluidende toelating in deze Voorwaarden, mag geen enkele Partij de Merken van de andere Partij: (a) zonder diens
voorafgaande en schriftelijke toestemming gebruiken, kopiëren of aanpassen (b) op zodanige wijze gebruiken dat het de andere Partij in
diskrediet breng of (c) op zodanige wijze weergeven of vertonen dat een vermoeden van sponsoring of hulp of aanbeveling door de
andere Partij kan doen ontstaan. Elke Partij erkent dat de Merken van de andere Partij de exclusieve eigendom van die andere Partij
zijn en blijven, en dat elk gebruik van de andere Partij zijn Merken enkel in diens voordeel mag worden aangewend.
De Partijen voeren onderling overleg voorafgaand aan elk persbericht of andere communicatie aangaande het SEQR Systeem alsook
wanneer impliciet of expliciet de verhouding tussen de Partijen vermeld wordt.
De SEQR Groep heeft het recht om van tijd tot tijd marketing materiaal, proefdrukken en ander materiaal aangaande het SEQR
Systeem (“Materialen”) aan de Handelaar te verschaffen. Gedurende de periode van deze Overeenkomst verleent de SEQR Groep
aan de Handelaar een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om de Materialen te gebruiken, dit enkel in verband met
het gebruik door de Handelaar van het SEQR Systeem op een manier in overeenstemming met de voorgeschreven specificaties door
de SEQR Groep. De Handelaar moet alle QR codes die door de SEQR Groep worden verschaft tonen in de nabijheid van alle
verkooppunten op de Handelslocatie(s) overeenkomstig de instructies van de SEQR Groep en moet alle overige Materialen tonen op de
verkooppunten op de Handelslocatie(s) overeenkomstig de redelijke instructies van de SEQR Groep. Bij de beëindiging van deze
Overeenkomst, moet de Handelaar onmiddellijk het gebruik van deze Materialen staken en moet hij, op kosten van de SEQR Groep, de
Materialen in zijn bezit aan de SEQR Groep terug overmaken of desgevallend vernietigen.
9.

GEBRUIKERSINFORMATIE, PRIVACY, AND BEVEILIGING

Voor de toepassing van deze Clausule wordt aan “persoonsgegevens”, “verwerking”, “betrokkene”, “verantwoordelijke voor de
verwerking” en “verwerker” dezelfde betekenis gegeven als in Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG alsmede in nationale wetgeving,
inclusies de Belgische Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van
8 December 1992 en/of de bijhorende uitvoeringsbesluiten, zoals desgevallend geconsolideerd (“Privacywetgeving”).
Met betrekking tot de persoonsgegevens die door elk der Partijen verwerkt wordt als verwerker, onderneemt deze Partij het nodige om
de Privacywetgeving na te leven. In het geval de Handelaar als verwerker optreedt, garandeert hij dat hij alle voorafgaande individuele

en noodzakelijke toestemmingen en machtigingen van de Gebruikers heeft ontvangen, en alle vereiste goedkeuringen en registraties
vanwege de overheid bekomen.
In het geval een Partij persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, gebruikt die Partij deze persoonsgegevens enkel
voor de doeleinden bepaald door de verwerker, namens en overeenkomstig de instructies en advies die de verwerker mag verschaffen.
Voor zover maximaal toegelaten door het Toepasselijke Recht, is geen der Partijen aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van
persoonsgegevens door de andere Partij of een derde.
10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Gedurende de duur van deze Overeenkomst, kunnen Partijen informatie ontvangen aangaande de andere Partij die niet publiek bekend
is (“Vertrouwelijke Informatie”). Elke Partij moet (a) de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie over de andere Partij beperken
in haar relatie met haar werknemers, vertegenwoordigers en Verwanten tot het strikt noodzakelijke in overeenstemming met deze
Voorwaarden; (b) van haar werknemers, vertegenwoordigers en Verwanten vereisen dat zij de Vertrouwelijke Informatie van de andere
Partij beschermen en het gebruik ervan beperken; (c) dezelfde graad van zorg hanteren om de Vertrouwelijke Informatie van de andere
Partij te beschermen die ze ook hanteert om haar eigen Vertrouwelijke Informatie met gelijkaardige graad van belangrijkheid te
beschermen, maar in geen geval lager dan een redelijke graad van zorg; (d) procedurele, fysieke en elektronische waarborgen instellen
om de ongeautoriseerde onthulling van Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij te voorkomen. Elke Partij moet, zo snel als
mogelijk is na de vaststelling van een schending, de andere Partij in kennis stellen van elke schending van Vertrouwelijke Informatie van
de deze Partij.
Vertrouwelijke Informatie blijft de eigendom van de Partij van wie of door wie het verschaft werd. De Vertrouwelijke Informatie van elke
Partij omvat onder meer de voorwaarden van deze Overeenkomst. Geen der Partijen is er toe gehouden om de vertrouwelijkheid te
bewaren van informatie die (a) algemeen publiek bekend is of zal worden op een andere manier dan door de onthulling ervan door de
andere Partij; (b) wordt (of werd) ontwikkeld onafhankelijk van enige toegang tot de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij; (c)
onthuld werd met schriftelijke toestemming; of (d) ontvangen werd van een derde partij aan wie het zonder voorbehoud werd onthuld.
Onthulling van Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij is toegestaan als het vereist wordt door het Toepasselijke Recht of
gevorderd wordt door een geldige beschikking van een rechtsprekend orgaan of overheidsinstantie; evenwel op voorwaarde dat de
onthullende Partij de andere Partij op de hoogte brengt van dergelijk vereiste onthulling binnen 1 werkdag na ontvangst van dit verzoek
van een rechtsprekend orgaan of overheidsinstantie, behoudens andersluidend verbod door het Toepasselijke Recht. Bij de beëindiging
van deze Overeenkomst moet elke Partij de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij vernietigen of, indien gevraagd,
desgevallend terug overmaken aan de onthullende Partij op diens kosten, zonder onnodige vertraging.
11. VERKLARINGEN EN ERKENTENISSEN DOOR DE HANDELAAR
Bovenop de andere verklaringen en verplichtingen uiteengezet in deze Overeenkomst, verklaart en verzekert de Handelaar aan de
SEQR Groep dat: (a) indien de Handelaar een onderneming is anders dan een loutere eigendom, hij gedegen georganiseerd is, een
rechtsgeldig bestaan kent en dit in overeenstemming met het recht en de regelgeving van de jurisdictie in de plaats van haar oprichting;
(b) de Handelaar gekwalificeerd is om handel te drijven en een goede reputatie heeft in elke jurisdictie waarin hij handel drijft; (c) de
Handelaar het vereiste recht, de bevoegdheid en toestemming heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en haar verbintenissen die
daaruit voortvloeien uit te voeren; (d) de Handelaar zijn werknemers, bestuurders en andere vertegenwoordigers die zich een toegang
tot het SEQR Systeem verschaffen, effectief gemachtigd zijn dit te doen, en dat alle transacties uitgevoerd middels het SEQR Systeem
de Handelaar binden; (e) de Handelaar, zijn werknemers en vertegenwoordigers het Toepasselijke Recht zullen naleven en het SEQR
Systeem niet zullen gebruiken om frauduleuze of niet-toegestane transacties te genereren; (f) in de mate vereist door het Toepasselijke
Recht, de Handelaar geregistreerd is voor verkoops- en gebruiksbelasting en de inning daarvan in alle jurisdicties waarin zijn goederen
en diensten worden aangeboden; (g) de Handelaar zijn goederen en diensten aan de Gebruikers levert overeenkomstig de
voorwaarden die zij overeengekomen zijn en overeenkomstig het geldende beleid dat de Handelaar op het moment van de transactie
voert; (h) de Handelaar zijn producten en diensten (inclusief verpakking) en alle andere aan Gebruikers te koop aangeboden materialen
in overeenstemming zijn met het Toepasselijke Recht; (i) de Handelaar een ontvangstbewijs verschaft aan de Gebruikers die de
goederen en/of diensten die werden geleverd (met inbegrip van prijsaanduiding, belasting, verzendings- en andere kosten) identificeert,
en de Handelaar identificeert als de verkoper van dergelijke goederen en/of diensten overeenkomstig het Toepasselijk Recht; (j) de
informatie die door de Handelaar aan de SEQR Groep wordt verschaft gedurende de registratie van het SEQR Profiel en op elk ander
tijdstip, nauwkeurig en volledig is en dat de Handelaar dergelijke informatie meteen update wanneer nodig zodat de informatie ten alle
tijden nauwkeurig en volledig blijft; en (k) elke reclame of promotie van de Handelaar zijn producten of diensten in geen geval foutieve,
misleidende of oneerlijke handelspraktijken uitmaken en dat de Handelaar zich evenmin met dergelijke praktijken zal inlaten.
De SEQR Groep is niet aansprakelijk voor vertragingen in de aflevering van Gebruikersbetalingen te wijten aan handelingen of verzuim
van derden of aan vertragingen te wijten aan gebeurtenissen of omstandigheden waarover de SEQR Groep geen controle heeft.
12. ONDERSTEUNING AAN DE HANDELAAR
Gedurende de duur van deze Overeenkomst, voorziet de SEQR Groep de Handelaar en de Gebruikers van redelijke ondersteuning om
de problemen die zich voordoen aangaande het SEQR Systeem, te helpen oplossen; op voorwaarde evenwel dat uitsluitend de
Handelaar verantwoordelijk is voor de klantenservice voor elk en alle problemen aangaande de goederen en diensten die hij aan de
Gebruikers verstrekt. Om het SEQR Systeem te kunnen gebruiken, moet de Handelaar een klantenservice voorzien voor de goederen
en diensten die hij verkoopt, en de Handelaar moet zijn omruil- en terugbetalingsbeleid kenbaar maken op de Handelslocatie(s).
13. AUDIT
De SEQR Groep, haar vertegenwoordigers, en iedere toezichthoudende instantie mag de Handelaars voorzieningen en
Handelslocatie(s) bezoeken tijdens de normale werkuren teneinde een audit uit te voeren en het gebruik door de Handelaar van het
SEQR systeem te onderzoeken, evenals de naleving door de Handelaar met deze Voorwaarden na te gaan.
14. DUUR EN BEËINDIGING
Deze Overeenkomst heeft uitwerking vanaf de Datum van Inwerkingtreding en blijft in werking totdat ze beëindigd wordt door de
Handelaar of de SEQR Groep zoals voorzien in deze Voorwaarden. De Handelaar kan deze Overeenkomst voor elke of zonder reden
noch enige vergoeding te beëindigen nadat hij de SEQR Groep hier tenminste 5 Werkdagen voorafgaandelijk en schriftelijk van in
kennis heeft gesteld. de SEQR Groep heeft het recht deze Overeenkomst voor elke of zonder reden noch enige vergoeding te
beëindigen nadat zij de Handelaar tenminste 30 dagen voorafgaandelijk en schriftelijk van in kennis heeft gesteld. Onverminderd het

voorgaande en bovenop enige andere (rechts)middelen waartoe de SEQR Groep gerechtigd is, heeft deze laatste – naar eigen
goeddunken – het recht haar prestaties op te schorten of deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder enige vergoeding en
zonder tussenkomst van een rechtbank, wanneer: (a) de Handelaar het voorwerp is van een schorsing van de handelsactiviteit,
ontbinding, insolventie of faillissementsprocedure of wanneer zij onder controle van een aangestelde bewindvoerder, bestuurder, curator
of trustee staat; (b) de Handelaar er niet in slaagt te voldoen aan enige materiële verplichtingen onder deze Overeenkomst of wanneer
er reden is te geloven dat de Handelaar niet aan enige materiële verplichtingen onder deze Overeenkomst zal kunnen voldoen; (c) de
Handelaar onjuiste of misleidende informatie aan SEQR Groep verschaft of feiten verbergt met betrekking tot de verplichtingen van de
Handelaar onder deze Overeenkomst; (d) de Handelaar het Toepasselijke Recht schendt; (e) de SEQR Groep gelooft dat het SEQR
Systeem gebruikt wordt om niet-geautoriseerde en frauduleuze transacties te faciliteren op de Handelslocatie(s); (f) de SEQR Groep
gelooft dat het gebruik door de Handelaar van het SEQR Systeem een fraude risico of mogelijke aansprakelijkheid van de SEQR Groep
of derden tot gevolg kan hebben; of (g) informatie naar boven komt dat aantoont dat de Handelaar niet aan de kredietstandaarden van
de SEQR Groep voldoet.
Bij het beëindigen van deze overeenkomst, (a) eindigen onmiddellijk ook alle rechten en licenties die onder deze Overeenkomst werden
verleend; (b) moet de Handelaar onmiddellijk het gebruik van het SEQR Systeem en van de Merken en Materialen van de SEQR Groep
staken en alle Materialen die betrekking hebben op het SEQR Systeem terugbezorgen aan de SEQR Groep of vernietigen; (c) moet
elke Partij de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij vernietigen, of, indien gevraagd, deze informatie terug aan de onthullende
Partij en op diens kosten overmaken; (d) blijft de Handelaar aansprakelijk voor alle sommen verschuldigd of andere aansprakelijkheid
onder deze Overeenkomst en (e) blijven de Handelaars machtigingen zoals begrepen in artikel 6 van kracht tot het voltooien van de
transmissie, de verwerking en afwikkeling van alle Gebruikersbetalingen ten tijde van dergelijke beëindiging.
Het beëindigen van deze Overeenkomst beïnvloedt niet de rechten en plichten van enige Partij onder deze Overeenkomst. De artikelen
van deze Voorwaarden, die uit hun aard blijven verder bestaan, overleven elke beëindiging van deze Overeenkomst overeenkomstig
hun voorwaarden.
15. DISCLAIMERS
TENZIJ UITDRUKKELIJK VOORZIEN IN DEZE OVEREENKOMST EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGELATEN DOOR HET
TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT HET SEQR SYSTEEM AAN DE HANDELAAR VERSCHAFT SLECHTS OP EEN “AS IS” EN “AS
AVAILABLE” BASIS EN WIJST DE SEQR GROEP ELKE VOORWAARDE, VERKLARING EN GARANTIE AF, UITDRUKKELIJK,
IMPLICIET, VOORGESCHREVEN OF ANDERS, MET BETREKKING TOT HET SEQR SYSTEEM EN ALLE ANDERE DIENSTEN DIE
HIERONDER WORDEN VERLEEND, WAARONDER –ZONDER ENIGE BEPERKING– ENIGE EN ALLE IMPLICIETE
KWALITEITSWAARBORGEN, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK, HET NIET-SCHENDEN
VAN RECHTEN VAN DERDEN, OF FOUTLOZE OPERATIES. DAARENBOVEN WIJST DE SEQR GROEP ELKE GARANTIE OF
VERKLARING AF AAN ENIGE ANDERE PERSOON, ANDERS DAN DE HANDELAAR MET BETREKKING TOT HET SEQR SYSTEEM
EN ALLE ANDERE DIENSTEN VERLEEND ONDER DEZE OVEREENKOMST.
DE HANDELAAR BEVRIJDT DE SEQR GROEP (EN DIENS VERTEGENWOORDIGERS EN WERKNEMERS) VAN ALLE
VORDERINGEN, CLAIMS, EN SCHADE (ZOWEL WERKELIJKE- ALS GEVOLGSCHADE) VAN WELKE AARD DAN OOK, ZOWEL
GEKENDE ALS ONGEKENDE, VERWACHTE ALS ONVERWACHTE, ONTHULDE ALS NIET-ONTHULDE, ONTSTAAN UIT OF OP
ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET ENIG GESCHIL TUSSEN DE HANDELAAR EN EEN GEBRUIKER, ANDERS DAN EEN
GESCHIL MET BETREKKING TOT HET SEQR SYSTEEM OF EEN GEBRUIKERSBETALING VERWERKT DOOR HET SEQR
SYSTEEM.
DE HANDELAAR ERKENT DAT DE SEQR GROEP GEEN CONTROLE HEEFT EN GEEN CONTROLE KAN HEBBEN OVER DE
GEGEVENSSTROOM VAN EN NAAR HET SEQR SYSTEEM EN ALLE ANDERE DELEN VAN HET INTERNET OF DRAADLOZE
NETWERKEN. DERGELIJKE STROOM HANGT IN GROTE MATE AF VAN DE PRESTATIES VAN HET INTERNET EN DE
DRAADLOZE NETWERKEN DIE VERSTREKT OF GECONTROLEERD WORDEN DOOR DERDE PARTIJEN. HET KAN
VOORVALLEN DAT ACTIES OF VERZUIM VAN DERGELIJKE DERDE PARTIJEN DE VERBINDING VAN DE HANDELAAR OF
GEBRUIKERS MET HET INTERNET (INCLUSIEF HET SEQR SYSTEEM), DRAADLOZE NETWERKEN, OF DELEN HIERVAN DOEN
VERSTOREN OF VERBREKEN. DE SEQR GROEP KAN NIET GARANDEREN DAT DERGELIJKE GEBEURTENISSEN NIET
ZULLEN VOORVALLEN. DIENGEVOLGE DOET DE SEQR GROEP AFSTAND VAN IEDERE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID
RESULTEREND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET HANDELEN OF VERZUIM VAN DERDE PARTIJEN DIE DE VERBINDING
VAN DE HANDELAAR OF VAN GEBRUIKERS MET HET INTERNET, DRAADLOZE NETWERKEN, OF DELEN HIERVAN
VERSTOREN OF VERBREKEN EN BIJGEVOLG TEVENS HET GEBRUIK VAN HET SEQR SYSTEEM DOOR DE HANDELAAR. DE
HANDELAAR ERKENT DAT HIJ VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KASSA SYSTEMEN/TERMINALS VAN DE HANDELAAR DIE
HET SEQR SYSTEEM ONDERSTEUNEN.
16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DE TOTALE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SEQR GROEP EN/OF HAAR VERWANTEN JEGENS DE
HANDELAAR VOOR ELKE GEBEURTENIS, EN ONGEACHT DE SOORT HANDELING, IS IN IEDER GEVAL BEPERKT IN ALLE
GEVALLEN EN IN TOTAAL TOT HET BEDRAG AAN TARIEVEN DIE EFFECTIEF DOOR DE HANDELAAR WERDEN BETAALD
ONDER DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE DE
GRONDSLAG VORMT VOOR HET ONTSTAAN VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING, OP VOORWAARDE, EVENWEL, DAT
HET VOORGAANDE DE VERGOEDINGSVERPLICHTINGEN VAN SEQR GROEP ZOALS UITEENGEZET IN ARTIKEL 17 NIET
BEPERKT. ONDER VOORBEHOUD VAN HETGEEN BEPAALD WORDT IN ARTIKEL 17, ZAL DE SEQR GROEP EN/OF ZIJN
VERWANTEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS EEN PARTIJ VOOR EEN VAN DE VOLGENDE VORMEN VAN
VERLIES OF SCHADE VOLGEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST (ONGEACHT OF DIT VOLGT UIT
HET SCHENDEN VAN DE OVEREENKOMST, SCHIJNVERTEGENWOORDIGING (ONRECHTMATIG OF ONWETTELIJK),
ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERZUIM), SCHENDING VAN WETTELIJKE PLICHT OF
ANDERZIJDS: (I) ELKE DERVING VAN WINSTEN, WERK, OVEREENKOMSTEN, RESERVES, GOODWILL, OF INKOMSTEN, ELKE
VERSPILDE UITGAVE, VERHOOGDE WERKINGSKOST, OF ELK VERLIES OF MISBRUIK VAN GEGEVENS (ONGEACHT OF DEZE
KOSTEN OF SCHADE DIRECTE, INDIRECTE, OF GEVOLGSCHADE ZIJN); OF (II) ELKE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF
VERLIES, ZELFS INDIEN DE SEQR GROEP EN/OF ZIJN VERWANTEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP
DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT.
Bijkomend aan en onverminderd het voorgaande, is geen der Partijen aansprakelijk voor enige faling of vertraging ten gevolge van
enige gebeurtenis waarover zij redelijkerwijze geen controle heeft, waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, overheidsoptreden of
terroristische aanvallen, aardbevingen en -verschuivingen, brand, overstromingen of andere natuurrampen, werkomstandigheden,

stroomstoringen en internetstoringen. Een Partij die meent zich op een van bovenstaande vrijstellingen te kunnen beroepen is ertoe
gehouden de andere Partij onverwijld in kennis te stellen van de redenen, de omstandigheden en elke gekende impact daarvan die de
uitvoering van de verplichtingen onder de Overeenkomst kan verhinderen.
Niets, in welke Overeenkomst dan ook, kan de aansprakelijkheid van één der Partijen beperken of uitsluiten voor de dood of
persoonlijke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid, bedrieglijke voorstelling of bedrieglijk achterhouding of voor enige andere
aansprakelijkheid die niet beperkt of uitgesloten kan worden door het Toepasselijke Recht.
17. VRIJWARING
De Handelaar vrijwaart de SEQR Groep, haar Verwanten en hun respectieve werknemers, bestuurders en vertegenwoordigers van,
beschermt hen tegen en stelt hen schadeloos voor alle claims, vorderingen, schadevorderingen, kosten, rechtszaken, boetes, straffen,
aansprakelijkheden en kosten (inclusief, zonder hiertoe beperkt te zijn, advocatenkosten) resulterend uit een vordering van een derde
uit, voor rekening van, of door de Handelaar zijn (a) schending of vermeende schending van deze Overeenkomst; (b) schending van
eender welke regel van het Toepasselijke recht; (c) verkoops-, gebruiks-, of gelijkaardige belastingen; (d) gebruik of misbruik van
gegevens en elke inbreuk op de beveiliging dienaangaande of elke handeling van de handelaar die de SEQR Groep ook in overtreding
met het Toepasselijke recht brengt, waaronder – zonder hiertoe beperkt te zijn – Privacywetgeving; (e) nalaten om goederen of diensten
aan de Gebruikers te kunnen verstrekken; en (f) nalatigheid, fraude, opzettelijk wangedrag of elke andere handeling of omissie die een
aansprakelijkheid van de SEQR Groep tot gevolg heeft. De SEQR Groep behoudt zich het recht voor om de exclusieve bescherming en
controle op zich te nemen van elke zaak onderworpen aan vrijwaring vanwege de Handelaar, in welk geval de Handelaar zal
samenwerken om beschikbare bescherming te doen gelden.
De SEQR Groep vrijwaart de Handelaar, diens Verwanten, alsmede hun respectieve medewerkers, bestuurders, en vertegenwoordigers
van, beschermt hen tegen en stelt hen schadeloos voor alle claims, vorderingen, schadevorderingen, kosten, rechtszaken, boetes,
straffen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief advocatenkosten) ingevolge een vordering van een derde die beweert dat het gebruik
van het SEQR Systeem een inbreuk op of misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van een derde inhoud, evenwel op
voorwaarde dat de SEQR Groep geen verplichting jegens de Handelaar onder dit artikel 17 heeft in zoverre dergelijke vordering zich
voortdoet naar aanleiding van: (a) het gebruik van het SEQR Systeem op een manier of voor doeleinden die niet specifiek werden
toegelaten door deze Overeenkomst of door enige andere geschreven specificaties die door de SEQR Groep werden verschaft; (b) elke
modificatie, wijziging, aanpassing, aanpassing op verzoek of adaptatie van het SEQR Systeem die niet volledig werd gedaan door de
SEQR Groep of enige van zijn ontwerpers; (c) elke modificatie, wijziging, aanpassing, aanpassing op verzoek of adaptatie van het
SEQR Systeem door de SEQR Groep op verzoek van de Handelaar; en (d) het falen van de Handelaar om enige correcties of
wijzigingen aan het SEQR Systeem verleend door de SEQR Groep, door te voeren.
Als het gebruik door de Handelaar van het SEQR Systeem het voorwerp wordt (of het aannemelijk is dat dit het voorwerp zal worden)
van een inbreukvordering door een derde, mag de SEQR Groep, naar keuze: (a) aan de Handelaar het recht verschaffen om het SEQR
Systeem te blijven gebruiken; (b) het SEQR Systeem vervangen of aanpassen zodat het terug conform wordt; of (c) onmiddellijk deze
Overeenkomst beëindigen zonder compensatie.
Voor elke vordering onder dit artikel 17, (a) verschaft de gevrijwaarde partij aan de vrijwarende partij onverwijld een schriftelijke
kennisgeving van dergelijke vordering; (b) heeft de vrijwarende partij het recht en de bevoegdheid om het onderzoek, de verdediging en
afwikkeling van die vordering te controleren en te leiden; (c) is de vrijwarende partij niet aansprakelijk voor elke schikking of akkoord
afgesloten door de gevrijwaarde partij zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de vrijwarende partij; en (d) verschaft de
gevrijwaarde partij de medewerking en ondersteuning die redelijkerwijze door de vrijwarende partij mag gevraagd wordt, in het kader
van het onderzoek, verdediging of afwikkeling van de vordering.
18. KENNISGEVINGEN
Alle kennisgevingen en andere communicatie nodig of toegestaan onder deze Overeenkomst, geschiedt schriftelijk en wordt per
briefpost de volgende dag, e-mail of fax bezorgd op de adressen of de nummers weergegeven op het voorblad van deze
Overeenkomst, of zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Dergelijke kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan op het moment van
ontvangst van de fax of e-mail verzending tijdens de kantooruren van een Werkdag of op het moment van hun daadwerkelijke
ontvangst, al naar gelang hetgeen het eerste plaatsvindt.
Kennisgevingen mogen naar keuze van de Handelaar gericht worden tot ofwel SEQR Benelux, ofwel SR en zullen geacht worden te
zijn bezorgd aan zowel SEQR Benelux als SR.
Kennisgevingen gedaan door ofwel SEQR Benelux, ofwel SR, zullen geacht worden te zijn verzonden in naam van de SEQR Groep, dit
wil zeggen in naam van zowel SEQR Benelux als SR.
19. RELATIE
Er ontstaat geen vertegenwoordigings-, joint-venture-, partnership of tewerkstellingsrelatie tussen de Partijen door deze Overeenkomst.
In uitvoering van hun respectieve verplichtingen hieronder is en zal elke Partij optreden als een onafhankelijke contractant. Behoudens
expliciet andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, bindt geen der Partijen de andere Partij, of poogt zij deze te binden, tot een
overeenkomst of tot uitvoering van eender welke verplichting, en geen der Partijen verklaart aan een derde partij dat zij enig recht heeft
om namens de ander Partij enige verbintenis aan te gaan.
20. OVERDRACHT
De Handelaar mag niet alle of een deel van zijn rechten en/of plichten onder deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de SEQR Groep. De SEQR Groep mag zijn rechten en/of plichten onder deze Overeenkomst overdragen
zonder enige beperking en zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Handelaar.

21. WIJZIGINGEN
Deze Overeenkomst kan door de Handelaar enkel gewijzigd worden mits wederzijdse toestemming van de Partijen. De SEQR Groep
mag deze Overeenkomst op eender welk tijdstip wijzigen na kennisgeving aan de Handelaar, tenminste 15 dagen voorafgaand aan de
datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Overeenkomst. Het gebruik door de Handelaar van het SEQR Systeem na een dergelijke
wijziging vormt een onvoorwaardelijke instemming om de gewijzigde Overeenkomst na te leven en hierdoor te zijn gebonden. Indien de
Handelaar niet akkoord gaat of niet kan voldoen aan de gewijzigde Overeenkomst, mag de Handelaar het SEQR Systeem niet
gebruiken en moet hij de SEQR Groep onmiddellijk in kennis te stellen dat hij de Overeenkomst het gebruik van het SEQR Systeem
beëindigt.
22. TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, ongeacht de interne bepalingen van internationaal privaat recht.
23. GESCHILLENREGELING
Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, waaronder begrepen elke vraag met betrekking tot het bestaan, de
geldigheid of de beëindiging, zal worden voorgelegd aan en finaal worden beslecht door de Brusselse rechtbanken (België), dewelke
exclusief bevoegdheid zijn om dergelijke geschillen te beslechten.
24. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze Overeenkomst maakt de volledige overeenkomst uit tussen de Partijen aangaande haar onderwerp. Het vervangt en dooft alle
voorgaande overeenkomsten, ontwerpovereenkomsten, afspraken, accessoire garanties, accessoire contracten, verklaringen,
verzekeringen, erkentenissen en verbintenissen van alle aard, gedaan door of namens de Partijen, zowel mondeling als schriftelijk, met
betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst uit. Elke partij erkent dat zij zich, bij het sluiten van deze Overeenkomst, niet heeft
beroepen op enige mondelinge of schriftelijke verklaringen, accessoria, of andere garanties, verzekeringen, erkentenissen, of
verbintenissen die door of namens de andere Partij met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst werden gesteld
voorafgaand aan de ondertekening ervan (samen “Precontractuele Verklaringen”), anders dan dewelke in deze Overeenkomst zijn
uiteengezet. Elke partij doet hierbij afstand van al haar rechten en rechtsmiddelen die haar normaliter toekomen op grond van dergelijke
Precontractuele Verklaringen.
25. ALGEMEEN
In deze Overeenkomst wordt elk recht of voordeel bedongen ten gunste van de SEQR Groep, daarin begrepen (i) elke
vertegenwoordiging, verklaring of erkenning gegeven ten gunste van de SEQR Groep, en (ii) elk handeling gesteld ten gunste of binnen
het bereik van SEQR Groep, en (iii) elke termijn verleend ten gunste van de SEQR Groep, en (iv) elk recht op schadevergoeding of elke
beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid samen met alle rechten die gepaard gaan met diegenen vermeld in de voorgaande
opsomming, toegekend ten gunste van zowel SEQR Groep als SR, en beschouwd door de Partijen of elke andere belanghebbende
partij als te zijn bedongen ten gunste van zowel SEQR Groep als SR, met uitzondering van de bepalingen waarvoor de situatie de facto
of de jure dit niet kan toelaten. Voor alle duidelijkheid en ten titel van voorbeeld, beschikken zowel SEQR Groep als SR over het recht
tot beëindiging zoals bepaald in artikel 14, het recht om gevrijwaard, verdedigd en schadeloosgesteld te worden zoals bepaald in artikel
17, het recht van overdracht zoals bepaald in artikel 20, en zal hun aansprakelijkheid beperkt zijn net zoals deze van de SEQR Groep,
zoals bepaald in artikel 16.
Personen die geen partij zijn bij deze Overeenkomst kunnen hieruit geen rechten putten om de bepalingen van deze Overeenkomst af
te dwingen, behoudens de aansprakelijkheidsbeperking en de vrijwaringsbescherming die geboden wordt aan de Verwanten,
werknemers, bestuurders en vertegenwoordigers waarnaar verwezen wordt in artikelen 16 en 17 (die desgevallend rechtstreeks kunnen
afgedwongen worden jegens de Partij die vrijwaring biedt).
De Partijen verklaren zich akkoord dat zowel de bepalingen van Titel III, Boek VII van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (het
“Wetboek Economisch Recht”) die betrekking hebben op betalingsdiensten, meer bepaald de artikelen VII.27, § 3, VII.28, VII.34,
VII.36 tot VII.38, VII.41, VII.49 tot VII.51 en VII.55, § 1 van het Wetboek Economisch Recht niet van toepassing zijn.

