BESTELBON
Klantennummer:

Om snel en
makkelijk te
bestellen

(Indien u reeds klant bent)

Groep:

d.be
www.edenre

B.A.:
r Dit is mijn eerste bestelling
Federatie :

Dit formulier is bestemd voor een online gebruik. Gelieve alle velden via uw computer te vervolledigen,
en niet handgeschreven. Dit is noodzakelijk omdat uw bestelling correct zou worden geregistreerd.

Promocode* :

KLANTENINFORMATIE (facturatiegegevens)

* Vul hier uw promocode in.

Bedrijf
Adres (maatschappelijke zetel) 								
Postcode

nr. 		

bus

Gemeente

r niet btw-plichtig

Ondernemings/btw-nr. 			

Statuut van het bedrijf: r publiek r privé r gemengd

Vertegenwoordigd door r Dhr. r Mevr.						Functie
Taal : r FR r NL

E-mail

Telefoonnr.

/		

Fax

/		

Paritair comité

LEVERINGSINFORMATIE
Gewenste levering (min. 6 werkdagen)

/

/

Datum van verzending bestelbon (indien fax)

Ter attentie van r Dhr. r Mevr. 								
Taal: r FR r NL Telefoonnr. 			
Leveringsadres: r zelfde adres als hierboven r ander adres

nr. 		

bus		

verdieping

Gemeente

r Ik stuur u eveneens het geformatteerde Excelbestand

SAMENSTELLING VAN DE OMSLAGEN
(A) Aantal
omslagen***

/

E-mail

Adres 								
Postcode

/

Functie

door voor een gepersonaliseerde bestelling. **

Aantal cheques per omslag

10 €

5€

Andere****:
…………

1€

(B) Bedrag
per omslag

ZONDER SAMENSTELLING

(A) x (B)
Totaal bedrag

Aantal
cheques

Waarde/
cheque

Totaal
bedrag

** Dit excelbestand is te downloaden op www.edenred.be / *** 1 omslag = 1 begunstigde / **** Voor elke andere waarde, gelieve contact op te nemen op 02/ 678 29 00.

TOTAAL BEDRAG
Totaal zichtwaarde

Door zijn handtekening te plaatsen, aanvaardt de KLANT de algemene voorwaarden op

=

Prestatievergoeding (1)*****

de keerzijde van dit blad.

....................% =

r De KLANT wenst een gedetailleerde factuur:

Vaste kosten (admin., levering , verzekering) (2)
=
Supplement beveiligde levering
=
(cfr. Algemene voorwaarden art.3) (3)
BTW op (1) (2) en (3)
21 % =
TOTAAL

OPMERKINGEN: …………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………

=

***** U
 w prestatievergoeding zal berekend worden volgens ons tariefrooster, afhankelijk van uw bestelvolume.
Opgemaakt te

, op

/

/ 20

Terug te sturen naar:

Handtekening
Klant
(Stempel)

/EdenredBelux

90
ISO 01

@EdenredBelgie
Q

AL

U

Boulevard du Souverain - 165 b.9 - Vorstlaan, 1160 Bruxelles - Brussel -  02 678 29 00 - 7 02 678 28 28 - www.edenred.be - RPR Brussel - BE 0407 034 269
ING : BE52 3100 2234 1109 BBRUBEBB - BNPP Fortis : BE14 0010 4295 2383 GEBABEBB - KBC : BE40 4354 1073 5163 KREDBEBB - BELFIUS : BE16 5504 0282 0074 GKCCBEBB

CE

RTIFIED

IT Y

COM

Y

Volg ons op:

PA

N

Naam:
Functie:

Update 05/2018

+

Edenred Belgium SA - Vorstlaan - 165 b.9
- Boulevard du Souverain, 1160 Brussel - Bruxelles
8 ecoorder-be@edenred.com
7 02/678.28.28

ALGEMENE VOORWAARDEN
Uw factuur zal opgesteld worden op basis van bovenstaande gegevens. Geen enkele wijziging kan later nog worden doorgevoerd.
De algemene voorwaarden, opgenomen op de achterzijde van dit document en/of te downloaden op onze website www.edenred.be waarvan de klant verzocht wordt om deze aandachtig te lezen - zijn beslissend voor de aanvaarding van de bestelling. Behoudens schriftelijke en
tegenstrijdige bepaling zijn deze voorwaarden van toepassing op alle producten en/of diensten die door EDENRED BELGIUM geleverd en/of
uigevoerd zijn. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant die uitdrukkelijk verklaart afstand te doen van zijn eigen voorwaarden.
BETALING EN LEVERING Zodra wij uw bestelbon hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een uitnodiging tot betaling en een
overschrijvingsformulier. Op het formulier vindt u ons bankrekeningnummer en de gestructureerde mededeling. Mogen wij u vragen deze
mededeling zonder fout te vermelden bij uw betaling. U krijgt uw bestelling toegestuurd binnen de zes werkdagen na registratie van uw betaling.
ARTIKEL 1
De door EDENRED BELGIUM N.V. uitgegeven ecocheques onder het merk Ticket EcoCheque® worden aan de KLANT onder de hierna volgende
voorwaarden verkocht.
De bestelbon voor akkoord onderschreven door de KLANT verbindt hem op definitieve wijze. EDENRED BELGIUM is enkel gehouden door haar
uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelbon.
ARTIKEL 2
EDENRED BELGIUM verbindt zich er toe:
2.1. het Ticket EcoCheque® te leveren aan de KLANT, op de maatschappelijke zetel of op elke andere overeengekomen plaats in België, binnen de
6 werkdagen (zaterdag niet begrepen) na ontvangst van de betaling van de KLANT.
2.2. het Ticket EcoCheque® te personaliseren, op verzoek van de KLANT en binnen de mogelijkheden van het informaticasysteem van EDENRED
BELGIUM, en dit door vermelding van de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de KLANT of van elke andere bijzondere
vermelding voorgesteld door de KLANT en aanvaard door EDENRED BELGIUM. De KLANT verzekert EDENRED BELGIUM, zonder enig
voorbehoud, dat hij het recht heeft gebruik te maken van de gevraagde vermeldingen en bevrijdt, tevens zonder enig voorbehoud,
EDENRED BELGIUM van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
2.3. bedrijven, die beantwoorden aan de toetredingsvoorwaarden bepaald door EDENRED BELGIUM, uit te nodigen om toe te treden tot het systeem
van Ticket EcoCheque®.
ARTIKEL 3
De Ticket EcoCheque® worden verkocht aan een prijs die gelijk is aan hun nominale waarde. De geleverde diensten, zoals
beschreven in de hierboven vermelde artikels 2.1.tot 2.3., worden vergoed aan een overeengekomen percentage, berekend op basis van
het jaarlijks bestelvolume Ticket EcoCheque® waartoe de klant zich verbonden heeft, vermeerderd met 20 EUR vaste kosten (admin.,
levering, verzekering) en het toepasbare BTW-tarief. Naar aanleiding van de publicatie van het K.B.18/03/2014 over het beveiligd transport
van papieren cheques, worden de leveringskosten verhoogd met 6 EUR voor bestellingen lager dan 7500 EUR en 30 EUR voor bestellingen
boven de 7500 EUR. Dit supplement zal worden opgenomen op uw factuur met de vermelding «Supplement beveiligd transport (KB 18-03-14)».
ARTIKEL 4
De facturatie zal naar keuze van EDENRED BELGIUM in papieren formaat of elektronisch gebeuren. Indien de KLANT wenst dat de facturatie in
papieren formaat gebeurt, dient deze hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan EDENRED BELGIUM. De elektronische facturen worden op het door
EDENRED BELGIUM aangeduide internetplatform ter beschikking gesteld van de KLANT, tegelijkertijd met de levering van het Ticket EcoCheque®.
EDENRED BELGIUM garandeert de herkomst, de integriteit en de leesbaarheid van de elektronisch uitgeschreven facturen. De bewijskracht van
deze elektronische facturen wordt uitdrukkelijk door de KLANT aanvaard.
De prijs van het Ticket EcoCheque®, die gelijk is aan hun nominale waarde, vermeerderd met de dienstprestaties, de leveringskosten en de
toepasselijke BTW, dient vóór de levering van het Ticket EcoCheque® betaald te worden. Bij gebrek aan betaling voorafgaandelijk aan de levering,
houdt EDENRED BELGIUM zich het recht voor om de bestelling zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te annuleren.
De eigendomsoverdracht van het Ticket EcoCheque® wordt opgeschort tot na de volledige betaling van de prijs.
De KLANT verbindt er zich uitdrukkelijk en onherroepelijk toe om de geleverde Ticket EcoCheque® niet te gebruiken, er niet over te beschikken, ze niet
te verspreiden en ze niet op de markt te brengen tot de volledige en onherroepelijke betaling van de prijs. Bij vertraging van betaling, om welke reden
dan ook, verbindt de KLANT zich er toe op eerste en eenvoudig verzoek van EDENRED BELGIUM de Ticket EcoCheque® terug te geven. De KLANT
machtigt onverwijld EDENRED BELGIUM om van rechtswege en zonder ingebrekestelling deze Ticket EcoCheque® terug te nemen.
Onverminderd de bovenvermelde bepalingen, zullen bij iedere vertraging in betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlintresten
verschuldigd zijn, die berekend worden op basis van de rente voorzien in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen vertraging
in betaling in handelsrelaties, vermeerderd met 2%. Bovendien zal er, bovenop de verwijlintresten, een schadevergoeding voor administratieve kosten
verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het onbetaalde bedrag in hoofdsom, met een minimum van 100 EUR. Tenslotte is EDENRED BELGIUM in geval van
laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling gemachtigd iedere levering van Ticket EcoCheque® op te schorten, de onmiddellijke betaling
zonder disconto van alle al dan niet eisbare sommen op te eisen en heeft zij het recht om de ontbinding van rechtswege van huidige overeenkomst in te roepen.

Met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst, onderhavige algemene voorwaarden, en al haar gevolgen, kiest de KLANT de woonplaats op het
adres vermeld bovenaan, waar elke mededeling en kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke akten rechtsgeldig zal kunnen geschieden.
De dienstverleningsovereenkomst en de algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

01/2016

ARTIKEL 5
Elk geschil met betrekking tot de sluiting, de interpretatie of de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst of de algemene voorwaarden behoort
tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel, de bevoegde Vrederechter zijnde die van het
1ste kanton.

