ADDENDUM AAN DE AANSLUITINGSOVEREENKOMST ECO PASS®

AANSLUITINGSNUMMER:
(in te vullen door Sodexo):

TUSSEN :

de NV Sodexo Pass Belgium
Pleinlaan 15
1050 Brussel
Ondernemingsnummer (BTW nummer) 0403.167.335

Vertegenwoordigd door: Philippe Symons, in zijn hoedanigheid van algemeen
directeur
Hierna “SODEXO” genoemd
EN:

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Ondernemingsnummer (BTW nummer) ……………………………………….

Vertegenwoordigd door : ………………………………………., in de hoedanigheid van
……………………………………….
Hierna “ AANGESLOTENE” genoemd.
Hierna gezamenlijk “Partijen” genaamd.
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(1) Overwegende
dat
Partijen
een
aansluitingsovereenkomst
(hierna:
de
Aansluitingsovereenkomst) voor de papieren Eco Pass® hebben afgesloten en tevens de
aansluiting voor de elektronische Eco Pass® willen vastleggen.
(2) Overwegende dat de Aansluitingsovereenkomst, dit addendum en de algemene
aansluitingsvoorwaarden voor de SODEXO CARD het gehele contractuele kader vormen
dat de aansluiting voor de elektronische Eco Pass® regelt.
(3) Overwegende dat de begrippen in hoofdletters beschreven staan in artikel 2 van de
algemene aansluitingsvoorwaarden voor de SODEXO CARD. Deze algemene
aansluitingsvoorwaarden zijn bijgevoegd aan onderhavig contract en eveneens te
raadplegen via de website www.sodexobenefits.be.

ARTIKEL 1. VOORWERP
Dit addendum heeft als doel de voorwaarden en modaliteiten te bepalen betreffende de
aanvaarding van de elektronische Eco Pass® door de AANGESLOTENE en de terugbetaling door
SODEXO.

ARTIKEL 2. SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VAN DE AANGESLOTENE
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe om schriftelijk zijn TERMINAL PROVIDER mee te delen.
€ ATOS WORLDLINE
€ CCV
€ KEYWARE/THALES/HYPERCOM
€ BEPAX
€ EASY CASH / INGENICO
€ B+S CARD SERVICE
€ LOYALTEK
€ SIX PAYMENT SERVICE
€ ANDERE: ……………………………………………….
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Overzicht TID nummers (Terminal ID nummer): Dit nummer vindt u terug op uw
terminal, op een terminal ticket of op uw terminal factuur.

TID 1

TID 2

Indien de AANGESLOTENE over meer dan 3 TERMINALS beschikt dan zal hij binnen de vijf (5)
dagen na de ondertekening van deze overeenkomst een lijst van de TERMINALS (TERMINAL ID’s
en adres per verkooppunt ) doorgeven aan SODEXO.

ARTIKEL 3. SECTOR VAN ACTIVITEITEN
De AANGESLOTENE geeft aan dat hij in volgende sector(en) werkzaam is en naar aanleiding
hiervan de Eco Pass® aanvaardt:
€
€
€
€
€
€
€
€

Doe-het-zelf
Supermarkt
Fietsen, fietsaccessoires en/of –herstellingen
Duurzame mobiliteit
Biologische voeding
Groene sleutel
Tweedehands (kleding, meubels, boeken)
Tuin

€
€
€
€
€
€
€
€

Renovatie
Elektro
Decoratie en meubelen
Verlichting en lampen
Houtbewerking
Speelgoed
Sport
Auto

De AANGESLOTENE is vrij om elk moment haar activiteiten uit te breiden en zal SODEXO
hiervan op de hoogte brengen.
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ARTIKEL 4. TERUGBETALINGSMODALITEITEN
1. De financiële bijdrage voor
Aansluitingsovereenkomst.

SODEXO

blijft

dezelfde

als

deze

voorzien

in

de

2. De terugbetaling van de elektronische Eco Pass® zal gebeuren binnen een termijn van twee (2)
bankwerkdagen op hetzelfde rekeningnummer als hetgeen voorzien is in de
Aansluitingsovereenkomst.
Indien de AANGELSOTENE de uitbetaling op een andere rekening wenst, dan vermelden de
Partijen dit hier:

B E
3. Elke betwisting betreffende het bedrag van de verrichte terugbetaling moet door de
AANGESLOTENE worden ingediend via een aangetekend schrijven, uiterlijk dertig (30) dagen na
ontvangst van de terugbetaling van de waarde van de elektronische Eco Pass®.

ARTIKEL 5. DUUR
Huidig addendum treedt in werking onder de opschortende voorwaarde dat SODEXO haar
erkenning tot uitgever van de elektronische Eco Pass® verkrijgt van de bevoegde overheid.

ARTIKEL 6. ANDERE OVEREENKOMSTEN EN PRIORITEIT
De Aansluitingsovereenkomst blijft onverminderd van toepassing voor de aanvaarding en
terugbetaling van de papieren Eco Pass®.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in huidig addendum of de aansluitingsvoorwaarden, zijn de
bepalingen van de Aansluitingsovereenkomst eveneens van toepassing op de elektronische Eco
Pass®.
Ingeval van afwijking tussen de Aansluitingsovereenkomst, huidig addendum en de algemene
aansluitingsvoorwaarden zullen:
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-

de bepalingen van huidig addendum voorrang hebben op de Aansluitingsovereenkomst,
de bepalingen van huidig addendum voorrang hebben op de algemene
aansluitingsvoorwaarden, en
de bepalingen van de algemene aansluitingsvoorwaarden voorrang hebben op de
Aansluitingsovereenkomst.

Opgemaakt te Brussel, op ……………. in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent één
origineel exemplaar te hebben ontvangen.

VOOR Sodexo Pass Belgium NV

VOOR DE AANGESLOTENE (*)

Philippe Symons

Naam en voornaam :

algemeen directeur

Functie :

Handtekening :

Handtekening :

(*) Handtekening voorafgegaan door de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”.
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