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1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) gelden voor de producten en 
dienstverleningen op het gebied van E-payment die werden overeenge-
komen tussen de Contractant en SIX Payment Services (Europe) S.A. 
(hierna “SPS”) in de E-payment modules, bijv. “Saferpay” of “E-Commerce 
Solutions” (hierna individueel “Contractmodule” of samen “Contractmo-
dules”).
Het gebruik van het door SPS geëxploiteerde virtuele E-Payment-platform 
(hierna “Saferpay-platform”) veronderstelt dat de Contractant contracten 
afsluit voor de aanvaarding van elektronische betalingsmiddelen met de 
betreffende dienstverleners voor betalingen (hierna “Acquirer”). De Con-
tractant moet alle daaruit resulterende kosten dragen.
Deze AV vormen een integraal bestanddeel van de overeengekomen Con-
tractmodules. De overeengekomen Contractmodules maken integraal deel 
uit van de “Raamovereenkomst voor elektronische betalingen” (hierna 
“Raamovereenkomst“) tussen de Contractant en SPS.

2 Infrastructuur van de Contractant
De aankoop, het gebruik en het onderhoud van een infrastructuur die 
geschikt is voor het Saferpay-platform, alsook de veiligheidstechnische 
voorzorgsmaatregelen tegen het misbruik van de infrastructuur, vallen 
volledig onder de verantwoordelijkheid van de Contractant.

3 Saferpay-platform van SPS
3.1 Algemeen
SPS exploiteert en verzorgt het Saferpay-platform op technisch, organisa-
torisch en administratief vlak.
Onverminderd de bepalingen van art. 9 beschikt de Contractant over 
geen enkel recht met betrekking tot het permanent beschikbaar zijn van 
en het storingsvrije gebruik maken van het Saferpay-platform. SPS kan 
geen garantie geven in dit verband. SPS heeft het recht om de werking 
van het Saferpay-platform naar eigen redelijk goeddunken te onderbre-
ken indien daarvoor dwingend zakelijke redenen zouden bestaan, zoals 
systeemwijzigingen en -aanvullingen, storingen of gevaar van misbruik. 
SPS heeft het recht het Saferpay-platform in technisch en organisato-
risch opzicht te wijzigen of aan te vullen. Als daardoor aanpassingen aan 
de infrastructuur nodig zijn, moet de Contractant deze, onder naleving 
van de instructies van SPS en de betreffende leverancier, op eigen kosten 
aanbrengen.

3.2 Gegevensoverdracht en -opslag
SPS fungeert als technische bemiddelaar van de gegevens van de Con-
tractant van en naar de Acquirers. SPS biedt in verband met derde Acqui-
rers geen garantie voor de juistheid of doelmatigheid van een toelating, 
betaling of weigering.
De overdracht van de transactiegegevens gebeurt gecodeerd via het 
internet. Momenteel gebruikt SPS de 128-bit TLS codering. SPS heeft te 
allen tijde het recht om ter verhoging van de beveiligingsnormen een 
andere procedure te gebruiken. Aangezien de overdracht echter via het 
internet gebeurt, geeft SPS geen garantie voor de veiligheid van de door-
gestuurde gegevens.

De Contractant kan gebruik maken van de gegevens die gedurende 
6 maanden op het Saferpay-platform werden opgeslagen. SPS heeft te 
allen tijde het recht deze opgeslagen gegevens te gebruiken. SPS is ech-
ter niet aansprakelijk voor de archivering van deze gegevens voor reke-
ning van de Contractant. De Contractant is ervoor verantwoordelijk om 
de beschikbare gegevens binnen de genoemde tijd eveneens te archive-
ren en de opgenomen vergoedingsberichten te bewaren.

4 Prijzen, belastingen en betalingsvoorwaarden
4.1 Prijzen
Voor de producten en dienstverleningen van SPS gelden de in de Contract-
modules vastgestelde prijzen en kosten. 

4.2 Belastingen
De in de Contractmodules bepaalde prijzen en kosten voor producten en 
dienstverleningen van SPS zijn, voor zover niets anders vermeld, zonder 
indirecte belastingen (bijv. belasting op de toegevoegde waarde), bronbe-
lastingen en andere heffingen. Alle belastingen en taksen die volgens de 
wetgeving van het land van de Contractant worden geheven op dienst-
verleningen van SPS in het kader van de Contractmodule, of die in de 
toekomst zullen worden geheven, zijn ten laste van de Contractant. De 
Contractant is in ieder geval verplicht de in zijn land toepasselijke bepalin-
gen in verband met de belasting op de toegevoegde waarde of de omzet-
belasting (zoals Reverse Charge) en de bronbelasting en alle andere tak-
sen correct toe te passen. Als derden ten opzichte van SPS daaruit 
aanspraken afleiden, zal de Contractant SPS volledig vrijwaren.

4.3 Facturatie
4.3.1 Vorm
De facturen worden aan de Contractant in uitgeprinte vorm toegestuurd.

4.3.2 Kosten voor het gebruik
Tenzij anders overeengekomen worden de terugkerende kosten voor het 
gebruik van het Saferpay-platform maandelijks gefactureerd. De kosten 
zijn voor het eerst betaalbaar voor de maand na het verschaffen van de 
toegangsgegevens. Alle andere prestaties worden onmiddellijk na de 
levering gefactureerd. 
Bij een opzegging door de Contractant bestaat geen recht op terugbeta-
ling van al betaalde kosten.

4.3.3 Transactiepakketten
Indien dit prijsmodel is overeengekomen, verwerft de Contractant een 
transactiepakket dat uit een bepaald aantal transactiepunten bestaat. De 
transactiepunten dienen voor de betaling van de kosten die ontstaan in 
het kader van de uitvoering van een transactie. Overeenkomstig wordt de 
Contractant per toelating of betalingsaanvraag en per annulatie of credit-
nota een transactiepunt afgetrokken. Voor het inleveren van de transac-
tiegegevens bij de Acquirer (dagafsluiting) is een verder transactiepunt 
nodig.
Transactiepakketten hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. De 
telkens beschikbare transactiepunten worden voor de Contractant weer-
gegeven in het administratiegedeelte van het Saferpay-platform. SPS zal 
de Contractant per e-mail over het verbruik of de afloop van een transac-
tiepakket informeren. Als de Contractant na gebruik van zijn transactie-
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onmiddellijk door SPS laten blokkeren. De Contractant is aansprakelijk 
voor alle door derden, met gebruik van de logingegevens, uitgevoerde 
handelingen alsof zij deze zelf zou hebben uitgevoerd.

5.3 Gebruiks- en auteursrechten
SPS kent de Contractant tijdens de contractduur een niet-exclusief, in tijd 
en ruimte onbeperkt gebruiksrechts toe voor het Saferpay-platform. Dit 
onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen in het land van de Con-
tractant die dit gebruiksrecht beperken. Het gebruiksrecht mag alleen met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SPS aan verbonden onderne-
mingen van de Contractant of derden worden overgedragen.
De softwarecomponenten van het Saferpay-platform zijn werken die 
worden beschermd door het auteursrecht en mogen alleen worden 
gebruikt op een wijze die conform is aan haar bestemming. De Con-
tractant mag de softwarecomponenten die voor de integratie in zijn infra-
structuur ter beschikking worden gesteld, alleen voor back-up- en archi-
veringsdoeleinden kopiëren. Een ander gebruik voor commerciële 
doeleinden is niet toegelaten. Iedere kopie, onwettige wijziging of andere 
manipulatie zijn verboden.
In geval van schending van de bepalingen uit dit artikel, worden de 
gebruiksrechten in hun totaliteit herroepen.

6 Zorgplicht van de Contractant
6.1 Naleving van de veiligheidsvereisten
De Contractant moet de met zijn Acquirer contractueel overeengekomen 
veiligheidsvereisten en voorschriften in acht nemen, in het bijzonder de 
vereisten overeenkomstig de door de kaartorganisaties voorgeschreven 
norm van de gegevensveiligheid PCI DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standard).
De Contractant is verplicht om door passende maatregelen te waarbor-
gen dat geen manipulaties, vooral transacties met misbruik, mogelijk zijn. 
De Contractant moet zijn personeel geregeld scholen in het correcte 
gebruik van het Saferpay-platform, vooral bij de inbedrijfstelling ervan. 

6.2 Conformiteit van het aanbod
De Contractant mag zijn klanten uitsluitend producten en diensten aanbieden 
en verkopen die overeenkomen met diegene die met zijn Acquirer zijn over-
eengekomen. De Contractant moet er in het bijzonder over waken dat de 
via het Saferpay-platform afgehandelde zaken niet onwettig of onzedig zijn.

6.3 Wijzigingen bij de Contractant
Als zich wijzigingen voordoen bij de Contractant (bijv. betreffende de 
rechtsvorm, de uitgeoefende bedrijfsactiviteit, het adres, de rekeningge-
gevens of een wijziging van Acquirer), moet de Contractant SPS hierover 
onmiddellijk schriftelijk informeren. SPS heeft het recht de kosten die 
door de wijzigingen ontstaan aan de Contractant te factureren.

7 Bijkomende bepalingen voor Saferpay PDF-Payment
De dienst “Saferpay PDF-Payment” maakt de integratie van een betaal-
link naar de facturen in PDF-formaat mogelijk en verbindt zo de facture-
ring efficiënt met het betaalproces. Door de activering van deze betaallink 
komen de klanten van de Contractant op het Saferpay-platform waarop 
de betaling volgens de keuze van het betaalmiddel direct wordt afgehan-
deld.
De PDF-Payment-software wordt door een derde (hierna “Licentiegever”) 
ter beschikking gesteld. De bepalingen van de licentiegever die de Con-
tractant bij het downloaden van de software aanvaardt, zijn van kracht. 
De licentieovereenkomst komt uitsluitend tussen de licentiegever en de 
Contractant tot stand.
SPS geeft geen garantie dat de dienstverlening van Saferpay PDF-Payment 
altijd beschikbaar zal zijn. SPS geeft in het bijzonder geen garantie voor 
een dienstverlening van de licentiegever zonder fouten en onderbrekingen. 

8 Gegevensbeveiliging
De Contractpartijen verbinden zich ertoe de voorschriften van de toepasse-
lijke wet inzake de gegevensbescherming na te leven. De Contractant ver-
bindt er zich in het bijzonder toe om de transactie-, rekening- en kaartgege-
vens op een veilige, nauwgezette en doelgerichte wijze te behandelen.
SPS heeft het recht om gegevens uit de Contractmodules en de Raamo-
vereenkomst in de noodzakelijke omvang door te geven aan door SPS 
aangeduide derden (bijv. Acquirers) ter beoordeling van eventuele risico’s 
of voor de afhandeling van transacties.
De Contractant neemt akte van het feit dat de gegevens (vooral de master- 
en transactiegegevens) in verband met de afsluiting en de vervulling van 
de Contractmodules in Zwitserland en in de landen van de EU worden 
verwerkt. De Contractant is daarmee akkoord en geeft zijn uitdrukkelijke 
toestemming voor de gegevensverwerking.

9 Aansprakelijkheid
Onverminderd verdergaande wettelijke bepalingen en voor zover niet uit-
drukkelijk iets afwijkends is geregeld, is de Contractant in het bijzonder 
aansprakelijk voor schade die voor SPS ontstaat en die door hem of door 

punten of na afloop van de geldigheidsduur verder transacties zou afhan-
delen, zonder dat hij een nieuw transactiepakket heeft gekocht, geldt dit 
tegenover SPS als akkoord om een verder transactiepakket op te schake-
len en dit aan de Contractant te facturen volgens de geldende prijslijst. De 
omvang van het transactiepakket is gebaseerd op het gebruik in het voor-
gaande jaar.
Na afloop van de geldigheidsduur of bij een opzegging door de Con-
tractant bestaat geen recht op terugbetaling van niet gebruikte transac-
tiepunten.

4.3.4 Overige prestaties
Andere door de Contractant aangevraagde prestaties, zoals evaluaties, 
navragen, herstel van de beschikbaarheid van de prestaties of derge-
lijke, worden aan de Contractant gefactureerd volgens de geleverde 
prestaties.

4.4 Betaling
4.4.1 Algemeen
De betalingsmodaliteiten zoals overeengekomen in de Contractmodule 
zijn van toepassing. De betalingstermijn is 30 dagen vanaf factuurdatum. 
Na het verstrijken van die termijn verkeert de Contractant zonder verdere 
aanmaning in gebreke. 
Voor de verrekening van vorderingen van de Contractant tegenover SPS is 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPS vereist.

4.4.2 Betaling door verrekening uitgevoerd door SPS (geldt in het 
bijzonder voor de Contractmodule E-Commerce Solutions)
Bij betaling via verrekening heeft SPS het recht om alle uitstaande vorde-
ringen die voortvloeien uit de Contractmodule (in het bijzonder de kosten 
voor het gebruik) te verrekenen met de vergoedingen die uit de naleving 
van Contractmodules voor de kaartaanvaarding ontstaan. SPS zal de 
Contractant de verrekeningstermijn op de afgeleverde factuur meedelen 
en de verrekening op het vergoedingsbericht vermelden. 

4.5 Betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand van de Contractant heeft SPS het recht om een 
verwijlintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag te heffen, onvermin-
derd de toepassing van de jaarlijks te publiceren wettelijke verwijlintrest 
in handelstransacties ingevolge de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en alle 
kosten die SPS daadwerkelijk heeft gemaakt, naar aanleiding van het 
invorderen van de openstaande schuld van de Contractant en naar beho-
ren met boekhoudkundige bewijsstukken, kunnen aangetoond worden. 
SPS heeft bij betalingsachterstand bovendien het recht om het verschul-
digde bedrag te verrekenen met de vergoedingen die ontstaan uit de 
naleving van Contractmodule voor kaartaanvarding.
Bij betaalachterstand heeft SPS het recht om, na een voorafgaande aan-
maning, haar prestaties te staken tot ze de betaling heeft ontvangen. De 
kosten om de diensten weer ter beschikking te stellen, zijn ten laste van 
de Contractant.

5 Integratie en gebruik
5.1 Algemeen
De toegang van de Contractant tot het Saferpay-platform gebeurt via  
het internet. SPS stelt meerdere interfaces ter beschikking van de 
 Contractant om de Saferpay dienstverleningen in zijn infrastructuur op te 
nemen. Volgens de integratievariant worden daarbij toegangswacht-
woorden of elektronische codes voor de communicatie met SPS 
 aangemaakt. De verantwoordelijkheid voor de integratie van de Saferpay 
dienstverleningen berust bij de Contractant. Voor de ondersteuning  
biedt SPS een Saferpay Integratie-ondersteuning, bereikbaar onder  
integration.saferpay@six-payment-services.com.
SPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor softwarecomponenten die de 
Contractant ter beschikking werden gesteld om het Saferpay-platform in 
zijn infrastructuur te integreren.

5.2 Toegangsrechten
De Contractant moet in de Contractmodule de personen vermelden die 
toegangsrechten zullen hebben tot het administratief luik van het  Saferpay- 
platform. De persoonlijke logingegevens (hierna „logingegevens“) geven 
hen het recht wijzigingen aan te brengen betreffende de omvang van de 
prestaties en de configuratie, in naam van de Contractant.
De Contractant dient ervoor te zorgen dat de logingegevens en elektroni-
sche codes voldoende beveiligd zijn tegen de toegang ervan voor onbe-
voegde derden. Bovendien moet hij erover waken dat de wachtwoorden 
geregeld vernieuwd worden.
Eenieder die zich tegenover SPS identificeert met gebruik van de loginge-
gevens, geldt als gelegitimeerd door de Contractant voor het gebruik van 
het Saferpay-platform. SPS SPS beperkt zich tot het controleren van de 
logingegevens; er vindt geen verdergaande legitimatiecontrole plaats.
Als er reden bestaat om te vrezen dat onbevoegde derden kennis hebben 
gekregen van de logingegevens, moet de Contractant de logingegevens 
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12.4 Buitengewone opzegging
Als er belangrijke redenen bestaan, hebben de Contractpartijen te allen 
tijde het recht de Contractmodule onmiddellijk op te zeggen. Als belang-
rijke redenen gelden in het bijzonder:
– zwaarwegende of herhaaldelijke schendingen van de bepalingen van 

de Contractmodule door de Contractant;
– een significante verandering van eigendom en zeggenschap bij de Con-

tractant;
– onregelmatigheden bij afgerekende transacties;
– opening van een insolventieprocedure over het vermogen van de Con-

tractant.
De buitengewone opzegging van contractmodules voor de kaartaanvaar-
ding geeft SPS het recht om alle bestaande Contractmodules onmiddellijk 
op te zeggen. De onmiddellijke opzegging van alle bestaande Contract-
modules leidt tot de automatische ontbinding van de Raamovereen-
komst.

12.5   Gevolgen van de beëindiging van de contract
12.5.1 Algemeen 
De verplichtingen voortvloeiend uit art. 8 (Gegevensbescherming), 9 
(Aansprakelijkheid), 12.5 (Gevolgen van de beëindiging van de contract), 
13 (Vertrouwelijkheid), 14.1 (Verbod van overdracht) en 14.4 (Toepasse-
lijke wetgeving en plaats van rechtsbevoegdheid) blijven ook na beëindi-
ging van een Contractmodule bestaan. De verplichtingen uit hoofde van 
art. 12.5.2 gelden echter slechts zolang de Contractant hieraan niet heeft 
voldaan.

12.5.2 Verwijdering van referenties en wissen van 
 softwarecomponenten
Na beëindiging van een Contractmodule moet de Contractant alle naar 
buiten toe voor klanten herkenbare verwijzingen naar de overeenkom-
stige dienstverleningen van SPS verwijderen en de voor de integratie in 
hun infrastructuur ter beschikking gestelde softwarecomponenten en 
gemaakte kopieën op eigen kosten onherroepelijk van zijn infrastructuur 
verwijderen. Deze verplichting omvat ook door hem aangestelde derden. 
Zolang dit niet is gebeurd, blijft de Contractant alle kosten die komen open 
te staan verschuldigd, los van de opzegdatum.

13 Vertrouwelijkheid
De Contractpartijen verbinden zich er wederzijds toe om alle overeenge-
komen commerciële voorwaarden , alsook het geheel van als vertrouwe-
lijk gekentekende of herkenbare informatie, documenten, gegevens of 
productietechnieken, waarvan ze kennis krijgen in het kader van de Con-
tractmodules en die niet openbaar, noch algemeen toegankelijk zijn, 
geheim te houden en deze informatie alleen met voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de andere Contractpartij voor derden toegankelijk 
te maken. Dit weerhoudt de Contractpartijen er niet van vertrouwelijke 
informatie te verstrekken indien zij hiertoe op grond van wettelijke voor-
schriften verplicht zijn.

14 Slotbepalingen
14.1 Verbod van overdracht 
De overdracht van de rechten van de Contractant tegenover SPS is alleen 
met de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPS toegelaten. 

14.2 Onderaanneming/overdracht naar groepsvennootschappen 
SPS heeft het recht om het vervullen van haar contractuele plichten 
(technisch zowel als administratief) volledig of gedeeltelijk over te dragen 
aan derden, zonder de Contractant hierover te moeten inlichten. Derge-
lijke derden hebben het recht voor SPS uit de Contractmodules voort-
vloeiende rechtshandelingen te stellen en daartoe in naam van SPS op te 
treden. 
SPS heeft het recht de Contractmodule over te dragen aan een andere 
vennootschap van de groep. Daarbij wordt de Contractant op geschikte 
wijze geïnformeerd. 

14.3 Overige bepalingen
Voor het geval een bepaling van de Contractmodules (daarin begrepen 
aangaande de kosten) ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepa-
lingen daardoor onaangetast en moeten deze zo worden geïnterpreteerd 
alsof de Contractmodule werd gesloten zonder die ongeldige bepaling. 
Hetzelfde geldt voor lacunes in de Contractmodules.

14.4 Toepasselijke wetgeving en plaats van rechtsbevoegdheid
Alle rechtsverhoudingen tussen de Contractant en SPS die voortvloeien 
uit de Raamovereenkomst en alle afgesloten Contractmodules worden 
beheerst door het Belgisch wet, onder uitsluiting van het UN-kooprecht. 
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

een door hem aangestelde derde werd veroorzaakt en die ontstaat door 
het gebrekkig nakomen van zijn verplichtingen, vooral op technisch, 
organisatorisch en administratief vlak. SPS heeft vooral het recht om 
eventuele vorderingen van schadevergoeding door het verzuim van de 
plichten van de Contractant of een door hem aangestelde derde, aan de 
Contractant door te berekenen. De Contractant vrijwaart SPS volledig en 
neemt deze sancties en de eventuele andere kosten voor het specifieke 
geval ten laste. 
Voor zover niet uitdrukkelijk iets afwijkends is geregeld, is SPS of de door 
haar aangestelde derde aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatig-
heid volgens de wettelijke regels, net als bij opzettelijke schending van de 
contractuele bepalingen. Voor zover hiervoor of op een andere plaats niet 
uitdrukkelijk iets afwijkends geregeld of wettelijk voorgeschreven is, is de 
aansprakelijkheid van SPS uitgesloten.
De aansprakelijkheid van de Contractpartijen wegens opzettelijke schen-
ding van het leven, het lichaam of de gezondheid en de wettelijke produc-
taansprakelijkheid blijven onaangetast.

10 Kennisgevingen
Als in de Contractmodule geen andere vorm uitdrukkelijk werd overeen-
gekomen, moeten de kennisgevingen schriftelijk gebeuren. Schriftelijke 
kennisgeving omvat ook elektronische mededelingen (bijv. per e-mail of 
via een platform ter beschikking gesteld door SPS in het kader van een 
dienstverlening).

11 Wijzigingen en aanvullingen van de Contract-
module, incl. kosten 

Wijzigingen en aanvullingen van de Contractmodule, vooral de AV en 
andere delen die integraal bestanddeel uitmaken van het Contractmo-
dule; moeten voor hun totstandkoming verplicht schriftelijk  worden vast-
gesteld en moeten door beide Contractpartijen rechtsgeldig worden 
ondertekend, onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 2 van 
dit artikel. Een gedrag dat afwijkt van de bepalingen van een Contractmo-
dule, vormt geen reden voor een wijziging of aanvulling van het Contract-
module. 
SPS heeft het recht de Contractmodule en met name de AV, de andere 
integrale bestanddelen alsook de kosten en de betalingsmodaliteiten te 
allen tijd te veranderen en aan te vullen. Deze wijzigingen of aanvullingen 
moeten minstens 60 dagen voor ze van kracht worden schriftelijk aan de 
Contractant worden meegedeeld. Als de Contractant het niet eens is met 
de meegedeelde wijziging of aanvulling, heeft hij het recht om de Con-
tractmodule die door de wijziging of aanvulling wordt beïnvloed, binnen 
30 dagen na ontvangst van de kennisgeving bericht betreffende de wijzi-
ging of aanvulling per aangetekend schrijven op het tijdstip dat deze wij-
ziging of aanvulling van kracht wordt, op te zeggen. Als de Contractant de 
Contractmodule niet opzegt, geldt dit als toestemming betreffende de 
wijziging of aanvulling. 

12 Inwerkingtreding, duur en beëindiging
De navolgende art. 12.1 – 12.4 zijn niet van toepassing voor de Con-
tractmodule E-Commerce Solutions. Voor de Contractmodule 
E-Commerce Solutions gelden met betrekking tot de inwerkingtre-
ding, duur en beëindiging art. 17.1 – 17.4 van de “Algemene voor-
waarden voor de kaartaanvaarding”.

12.1 Inwerkingtreding
De Contractmodule wordt in principe van kracht bij de verzending van de 
Saferpay toegangsgegevens door SPS aan de Contractant. Als in de Con-
tractmodule echter expliciet is voorzien dat SPS moet tegentekenen, 
wordt de Contractmodule pas van kracht bij de ondertekening door de 
Contractpartijen.

12.2 Duur
De Contractmodule wordt voor een minimale duur van 12 maanden 
gesloten. Na afloop van de minimale contractduur wordt de Contractmo-
dule automatisch telkens met 12 maanden verlengd als ze niet door een 
van de Contractpartijen werd opgezegd.
Het opzegrecht van de Contractant overeenkomstig art. 11 en het recht 
van de Contractpartijen om het Contractmodule onmiddellijk op te zeggen 
om belangrijke redenen overeenkomstig art. 12.4 blijven voorbehouden.

12.3 Normale opzegging
De Contractmodule kan met een opzeg van 3 maanden per aangetekend 
schrijven aan het einde van een maand worden opgezegd, voor het eerst 
aan het einde van de minimale contractduur.
De opzegging van een Contractmodule heeft niet de beëindiging van 
andere Contractmodules tot gevolg. Als er geen andere Contractmodules 
bestaan, betekent de opzegging van de enige Contractmodule automa-
tisch de ontbinding van de Raamovereenkomst.
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