Overeenkomst transport en verwerking van gegevens ten
behoeve van Pin-betalingen
Koninginnegracht 2

ONDERGETEKENDEN
Acceptant
Naam organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
IBAN:
NL
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
KvK-nummer:

2514 AA Den Haag
T 070 3750 750
www.bngbank.nl

BNGH 0
M

V

Niet van toepassing

Onze referentie

1332531

Hierna te noemen de Acceptant en
Bank
BNG Bank
Koninginnegracht 2
2514 AA DEN HAAG
Contactpersoon: afdeling Klantenservice
Telefoonnummer/e-mail: 070 3750 555 / klantenservice@bngbank.nl
Hierna te noemen de Bank
IN AANMERKING NEMENDE DAT
De Acceptant voor haar betalingsverkeer gebruik maakt van dienstverlening door de
Bank zoals omschreven in artikel 2 van de Voorwaarden Betaaldiensten van de Bank;
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN
De Acceptant zal ten behoeve van het accepteren van PIN-betalingen gebruik maken
van de dienstverlening van de Bank onder de voorwaarden zoals omschreven in de
Voorwaarden voor transport en verwerking PIN- en/of Chipknip-betalingen die deel
uitmaken van de in artikel 2 van de Voorwaarden Betaaldiensten genoemde
Productvoorwaarden. Op voornoemde dienstverlening van de Bank, en op alle
betrekkingen tussen de Acceptant en de Bank uit hoofde van deze overeenkomst,
zijn van toepassing de bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag
gedeponeerde Voorwaarden Betaaldiensten en de in art. 2 daarvan genoemde
Productvoorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden. De tekst van deze
voorwaarden is tevens gepubliceerd op en te downloaden van de website van de
Bank. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Acceptant een
exemplaar van de hiervoor genoemde voorwaarden te hebben ontvangen dan wel
hiervan heeft kennis genomen via de website van de Bank en met de inhoud ervan
bekend en akkoord te zijn.
GEWENSTE BETAALPRODUCTEN
Product
Comprimeringsniveau *
Maestro
Contract
Automaat
VPAY
Contract
Automaat
INCASSO REKENING KOSTEN:

NL

Locatie
Locatie
BNGH0

Credit IBAN
NL
BNGH0
NL
BNGH0

BNG Bank is een
handelsnaam van N.V.
Bank Nederlandse
Gemeenten, statutair
gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het
Handelsregister onder
nummer 27008387

AFWIJKEND POSTADRES VOOR FACTUREN EN INFORMATIE
(alleen invullen indien dit adres afwijkt van het eerder genoemde vestigingsadres)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

IN TE VULLEN DOOR BANK
Merchant ID
Contract ID
MCC code

RECHTSGELDIGE ONDERTEKENING (in TWEEVOUD)
Datum
Plaats
Naam
Handtekening

ONDERTEKENING BANK
Datum
Plaats
Naam
Handtekening

Onze referentie
1332531

Invulling en afhandeling formulier
Na volledige invulling van deze overeenkomst verzoeken wij u het formulier
rechtsgeldig te ondertekenen en te versturen naar BNG Bank. U krijgt na vastlegging
van de overeenkomst een digitaal exemplaar van ons per mail retour. U ontvangt een
bevestiging van Equens als de overeenkomst actief is.
Verzendadres BNG Bank:
BNG Bank
t.a.v. de afdeling Klantenservice
Postbus 30305
2500 GH Den Haag

* Uitleg Comprimeringsniveau’s
1.
2.
3.

Contract: alle transacties op de automaten die aan een overeenkomst
gekoppeld zijn worden gegroepeerd en als één boeking weergegeven
Automaat: alle transacties van een bepaalde automaat worden gegroepeerd
en als één boeking weergegeven
Locatie: alle transacties op een bepaalde locatie worden gegroepeerd en als
één boeking weergegeven

Onze referentie
1332531

