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Bestelbon:

Verkoper:

Herkomst:

Promotiecode: KORTE TERMIJN VERHUUR

Datum:

Deal ID:

Klantnummer:

F2F:     

Contract CCV Betaaloplossingen

Ondernemingsnummer: 

Maatschappelijke naam:

Commerciële naam: 

Juridische vorm:

Activiteit:

Adres:

Postcode: 

Plaats:

Land:

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: GSM:

IBAN: 

Iedere wijziging dient tijdig schriftelijk doorgegeven te worden: finance@be.ccv.eu

Maatschappelijke zetel / Mandaatgegevens

Adres:

Postcode / Plaats: Land:

Telefoon: GSM:

Naam:

Correspondentieadres: 

Postcode / Plaats: Land:

E-mail voor facturatie:

Locatie van de betaaloplossing (indien afwijkend van adres maatschappelijke zetel)

Facturatie (indien afwijkend van adres maatschappelijke zetel)

Terugkerend SEPA Mandaat B2C

Mandaatreferentie; eerstvolgende factuur

Ik, ondergetekende, verklaar
• rekeninghouder of volmachthouder te zijn van bovenstaande rekening;
• CCV Belgium nv toestemming te geven om opdrachten te sturen naar mijn bank teneinde een bedrag van mijn rekening 

te debiteren;
• mijn bank toestemming te geven om een bedrag van mijn rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht 

van CCV Belgium nv.

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de
bank zijn vastgelegd. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het
bedrag van uw rekening worden ingediend. Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met
betrekking tot dit mandaat. (Schuldeiseridentificatie: BE45ZZZ0460253716)

CCV Belgium nv
Ter Waarde 50,
8900 Ieper, Belgium

T +32 (0)800 22 789

sales@be.ccv.eu  
www.ccv.eu

BTW: BE 0460.253.716
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Terminals

Waarborg

Huurperiode

Einde huurperiode

Stap 1: Kies je terminal & aantal CCV MOBILE GPRS CCV BUDGET

x  Mobiele betaalterminal  
via GRPS-connectie 

+ GPRS communicatie inbegrepen
+ 5 rollen papier

+ Telefonische Service 7/7 inbegrepen 

CCV Mobile is de ideale oplossing voor wie een systeem 
zoekt dat op verschillende plaatsen, zelfs buiten de 
zaak in heel West-Europa kan gebruikt worden. De 

draadloze terminal is soepel door zijn grote reikwijdte, 
betrouwbaar dankzij de GRPS-verbinding en veilig omdat 

er minder cash in uw kassa belandt.

x  Vaste betaalterminal  
via internet-connectie

+ 5 rollen papier 
+ Telefonische Service 7/7 inbegrepen 

Met CCV Budget rekent u eenvoudig, snel en goedkoop af 
met uw klanten. Alle functies bevinden zich in één toestel, 

zo bespaart u ruimte op uw toonbank. Uiterst betrouwbaar 
en veilig omdat er minder cash in uw kassa belandt.

Stap 2: Kies je huurperiode & service MET OMRUILSERVICE (2)

1-7 dagen   € 70

2 weken   € 90

3-4 weken (max. 4 weken)   € 140

2-3 maand (max. 3 maanden)   € 300

4-6 maand (max. 6 maanden)   € 530

Stap 3: Kies je extra’s EXTRA

Plug and Pay (1)  
Vul hier het aantal toestellen  
in dat u wenst te huren: 

  € 65

(1) Dit omvat de initialisatie en activering met de verwerkende instanties (Plug and Pay), het opsturen van de terminal, indienststelling en het 
testen van de terminal. 

(2) Omruil, responstijd: 2 werkdagen, telefonische assistentie, ook via e-mail, herstelling inbegrepen, SWupdates inbegrepen 
support@be.ccv.eu of 057 570 570 van maandag tot zaterdag van 8u30 tot 22u, zon-en feestdagen van 8u30 tot 15u.

• Een waarborg van € 150 moet op volgende rekening (KBC) gestort worden vóór de levering:

 IBAN: BE92 4673 3672 9123  -  BIC: KREDBEBB

• Het bewijs van de storting van de waarborg wordt meegestuurd met de ondertekende documenten, enkel met dit bewijs kunnen wij uw 

bestelling verwerken.

• Indien wij deze waarborg niet hebben ontvangen, wordt uw bestelling niet verwerkt.

Na afloop van de huurperiode wordt de terminal door de klant opgestuurd naar:

CCV Belgium NV, Ter Waarde 50, 8900 Ieper

(Er wordt een label meegestuurd met de levering om de terminal terug te sturen.)

Wanneer de terminal niet binnen de 8 werkdagen na afloop van de huurperiode door onze diensten in ontvangst wordt genomen, heeft CCV 

Belgium NV het recht de waarborg te innen.

van  ........ / ......... / ..............  t.e.m. ........ / ......... / ..............
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Service

BASIC (F3)
OMRUILSERVICE

Type Kaarten

CCV Transactions (Maestro, Bcmc, VPay)

Kredietkaarten en andere transactieverwerking

Klantendienst

E-mail

Telefonisch

Interventies

Type Omruil

Responstijd 2 weekdagen

Herstelling

SW updates

 

Aanvragen activatie 

• Bestaande aansluitingsnummers: minimum 6 werkdagen op voorhand aanvragen

• Nieuwe aansluitingen/activatie: minimum 10 werkdagen op voorhand aanvragen
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CCV Transactions

   AANMELDEN EXTRA BETAALTERMINAL    Contractnummer: 

   UITBREIDING CONTRACT                                    

   NIEUW CONTRACT

Kaarttypes

Activatiekost      €25

Prijzen    Staffel:

Rapportage       Maandelijkse rapportage: gratis

    Wekelijkse rapportage: €4,95 / maand / terminal

     Dagelijkse rapportage: €9,95 / maand / terminal

  E-mail voor rapportage:

Transactiegegevens

Omschrijving van de handelswaren en/of diensten die met de terminal worden afgerekend:

Verwachte maandomzet:

Gemiddeld verwachte transactiebedrag in euro:

Hoogst verwachte transactiebedrag in euro: 

IBAN voor uitbetaling:   
(indien afwijkend van rekeningnummer maatschappelijke zetel) 

Uitbetaling       Uitbetaling per locatie

    Uitbetaling per terminal

Transactiedatum + 1 werkdag Transactiedatum + 2 werkdagen

CCV Transactions prijzen: verwerking van de Debettransacties Bancontact, Maestro en Vpay 
(Prijs wordt bepaald op basis van de reële transacties van die maand.)

Aantal transacties / maand Prijs Aantal transacties / maand Prijs

1 - 99 transacties €0,25 / trx 250 - 499 transacties €0,15 / trx

100 - 249 transacties €0,17 / trx Vanaf 500 transacties €0,13 / trx

Contractnummer:

CT-nummer:

Belangrijk!  
Om uw contract voor transactieverwerking correct te kunnen verwerken,  
zijn wij verplicht u nog volgende informatie op te vragen:

• een kopie van een geldige identiteitskaart recto verso  
(tenzij dit document getekend wordt via elektronische handtekening met een eID lezer) 

• een kopie bankafschrift/printscreen internetbankieren  
Wat moet er zichtbaar zijn: tenaamstelling - IBAN-nummer - een datum (niet ouder dan 30 dagen).  
U kan dit bankbewijs ook bekomen door € 0,01 te storten op rekening BE34 3630 6805 0590.
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Uiteindelijke belanghebbende (UBO)

Een UBO is een ‘Ultimate Beneficial Owner’ of uiteindelijk belanghebbende. Onder een UBO verstaat CCV iedere natuurlijke persoon die – direct 
of indirect – een belang van 25% of meer heeft in (het vermogen van) de organisatie. Onder belang verstaat CCV kapitaalbelang – bijvoorbeeld 
aandelen of certificaten -, stemrechten in de algemene vergadering, feitelijke zeggenschap of beslissingsbevoegdheid. Onder uiteindelijk be-
langhebbende verstaat CCV ook een natuurlijke persoon die de begunstigde is van of bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het 
vermogen of winst van de organisatie.

Verklaring

Heeft uw onderneming één of meerdere uiteindelijke belanghebbende(n)?

   Nee, mijn onderneming heeft geen uiteindelijke belanghebbende(n). Ga verder met ‘Additionele informatie’ .

   Ik bezit een eenmanszaak. Vul hieronder uw gegevens in bij ‘Belanghebbende 1’

   Ja, vul dan hieronder de gegevens in van alle belanghebbenden.

Belanghebbende 1

Achternaam  dhr.     mevr.

Voornamen

Geboortedatum

Nationaliteit

Huidig adres

Postcode/Plaats

Land

Belanghebbende 3

Achternaam  dhr.     mevr.

Voornamen

Geboortedatum

Nationaliteit

Huidig adres

Postcode/Plaats

Land

Additionele informatie

Hebben de vertegenwoordigingsbevoegde(n), UBO’s, familieleden (eerste graad) en/of directe relaties de afgelopen 12 maanden een politieke
functie1 vervuld?

   Ja                    Nee

1) Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister, staatssecretaris, parlementslid of soortgelijk wetgevend orgaan, lid bestuur landelijke politieke partij, lid hoog-gerechtshof, lid 
rekenkamer, lid raad van bestuur centrale bank, ambassadeur, zaakgelastigde, hoge officier van de strijdkrachten, lid leidinggevend-/toezichthoudend of -/bestuurslichaam van een staatsbedrijf, 
bestuurder internationale organisatie.

Zijn de organisatie, haar concernrelaties, vertegenwoordigingsbevoegden en/of UBO’s gevestigd in,- of hebben een relatie2 met één of meerdere
van de volgende landen: Afghanistan, Bosnië Herzegovina, Burma, Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, China, Congo, Egypte, Eritrea, Guinea,
Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Ivoorkust, Jemen, Libanon, Liberia, Libië, Moldavië, Myanmar (Burma), Noord Korea, Rusland, Servië en Montenegro,
Somalië, Zuid Sudan, Sudan, Syrië, Tunesië, Ukraine, Venezuela, Wit Rusland, Zimbabwe?

   Ja                    Nee

2) Onder relatie verstaat CCV export/import, transport, verscheping van goederen en/of levering van diensten, ontvangen of doen van betalingen aan bovengenoemde landen. 

Bent u in het verleden geweigerd voor diensten/producten die u nu aanvraagt bij CCV, of is een soortgelijke dienst/product aan u opgezegd?

   Ja                    Nee

Belanghebbende 2

Achternaam  dhr.     mevr.

Voornamen

Geboortedatum

Nationaliteit

Huidig adres

Postcode/Plaats

Land

Belanghebbende 4

Achternaam  dhr.     mevr.

Voornamen

Geboortedatum

Nationaliteit

Huidig adres

Postcode/Plaats

Land
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Algemene bepalingen & ondertekening

Op dit contract zijn de meest recente Algemene Voorwaarden CCV Belgium NV samen met de Aanvullende Voorwaarden CCV inzake Betaalmethoden 

van toepassing. Deze voorwaarden zijn in te zien/te downloaden via www.ccv.eu/be-nl/algemene-voorwaarden. Door ondertekening van dit contract 

verklaart de klant akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden. Alle in het contract genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Door ondertekening van dit 

document verklaart u CCV Belgium NV onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van uw organisatie. De persoon / personen 

die dit contract ondertekent / ondertekenen, is / zijn vertegenwoordigingsbevoegd om rechtsgeldig tegenover CCV Belgium NV te handelen en verklaart 

/ verklaren dit contract juist en naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Offerte geldig tot 14 dagen na datum van opmaak.

Ik, ondergetekende, verbind me er toe binnen zes weken de installatie te laten doorgaan, tenzij anders overeengekomen op deze bestelbon. Indien na 

deze periode geen installatie heeft plaatsgevonden, is CCV Belgium NV gerechtigd de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen.   

Gewenste leverdatum: (indien niet ingevuld uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van een volledig dossier)

 Ik heb het Privacy Statement (www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy-statement) gelezen en ga hiermee akkoord.

 Ik wens op de hoogte gehouden te worden omtrent productupdates en acties van CCV. 

Opmerkingen:

Handtekening: 

Plaats: 

Naam zaakvoerder:

Datum:

CCV Belgium nv
Ter Waarde 50,
8900 Ieper, Belgium

T +32 (0)800 22 789

sales@be.ccv.eu  
www.ccv.eu

BTW: BE 0460.253.716

Identificatie

Onderstaande gegevens worden automatisch ingelezen via elektronische identiteitskaart. Indien een kopie van de elektronische identiteitskaart 

aangeleverd wordt, moeten onderstaande gegevens niet ingevuld worden.

Naam: 

Voornaam:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

ID kaartnummer:

   Geldig van:

   Geldig tot:

http://www.ccvonline.be/nl/privacy-statement-0
https://www.ccv.eu/be-nl/algemene-voorwaarden/
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