HUUROVEREENKOMST

Huurder (factuurgegevens)
Bedrijfsnaam huurder: ……………………….…………………………………………………………………………………
Adres: …………….…….…………………………………………………………………………………………………………
Postcode en Plaats: ………………………….…………………………………………………………………………………
Contact persoon: Dhr / Mevr ……………..…………….………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………… Faxnummer: ...................…...........……………………………………
Mobiel nummer: ………………………………….. E-mail: ……………………………………………………………………
Aflevergegevens
Bedrijfsnaam: …………….…….………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………….…….…………………………………………………………………………………………………………
Postcode en Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………
T.a.v.: Dhr / Mevr ………………………………………………………………………………………………………………
Bankgegevens
IBAN:…………………………………………………………………………………………………………………………………
BIC: :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ten name van: ……………………….…………………………………………………………………………………………….
Plaats: …………………….…………………………………………………………………………………………………………
De bedragen die via de gehuurde betaalautomaat bij u worden afgerekend, worden bijgeschreven op een
bankrekening van Stichting Derdengelden Abacus. Deze bedragen worden de op de eerstvolgende werkdag
doorgeboekt naar de door u opgegeven bankrekening.
Betaalautomaat
Toepassing

Type betaalautomaat

Te huren aantal (s.v.p. opgeven)

Draagbare betaalautomaat

Banksys Xentissimo (GSM)

…………………………………….....

Toonbank opstelling

Banksys Xenta (GSM)

…………………………………….....

Toonbank opstelling

Banksys Xenta (open internet)

…………………………………….....

Gewenste huur periode
Datum: van ………………………………………… t/m ……………………………………………………………………….
Bonrollen
De betaalautomaat wordt geleverd inclusief installatie handleiding en bonrollen. Voor het verbruik van het standaard
aantal meegeleverde bonrollen (1 op automaat en 2 extra) worden geen kosten doorberekend. Extra te leveren
bonrollen worden doorbelast. Bij nalevering van bonrollen worden extra verzendkosten doorbelast.
Gewenst aantal extra bonrollen (indien van toepassing) …………..…………………………..…………………………..
Huurtarief
De huurkosten zijn afhankelijk van de duur van de huurperiode. Wij verwijzen u hiervoor naar onze tarievenlijst op de
website www.flexipin.nl/prijslijst/. Huur is verschuldigd over de gehele huurperiode. Verzenddagen worden niet in
rekening gebracht. Daarnaast wordt een eenmalig bedrag van EUR 25,00 excl. BTW aan verzend- en
administratiekosten in rekening gebracht.
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Transactiekosten
De transactie kosten bedragen EUR 0,18 excl. BTW per transactie voor de ‘GSM variant’ en EUR 0,10 excl. BTW
per transactie voor de ‘open internet’ variant.
Borg
Voor de betaalautomaat is een borg verschuldigd van EUR 500,00, waarvoor u een factuur ontvangt. De borgfactuur
dient u zelf naar Abacus BV over te maken. De betaalautomaat wordt pas door Abacus BV verzonden nadat de
borgfactuur in zijn geheel is voldaan.
Creditcards
Activering van creditcardacceptatie op de gehuurde betaalautomaat is pas mogelijk na goedkeuring door de
creditcardmaatschappij (Paysquare). Paysquare kan u binnen 8 werkdagen aansluiten op haar creditcard
acceptatiediensten. Vooraf vindt er door Paysquare een screening plaats. De transacties met creditcards en/of
buitenlandse betaalpassen worden op de tussen u en Paysquare overeengekomen wijze uitbetaald. Paysquare
hanteert een provisie van 2,95% per transactie. Eenmalig bent u aan FlexiPIN een bedrag van EUR 20,00 excl.
BTW per betaalautomaat verschuldigd voor activeringskosten. Bij het niet opvolgen van de richtlijnen om
creditcardfraude te voorkomen bent u aansprakelijk voor alle financiële schade die uit creditcardfraude voortvloeit.
Deze richtlijnen worden meegeleverd bij de automaat en zijn tevens op onze site http://www.flexipin.nl/pinapparaathuren-faq/ opvraagbaar onder de rubriek “Voorkomen van fraude”.
Svp aankruizen indien acceptatie van creditcards op de gehuurde betaalautomaat is gewenst:
( ) Visa, Mastercard en/of Maestro (buitenlandse bankpassen).
Facturering
Periodiek ontvangt u van Abacus een factuur voor de huurkosten.
De eindafrekening en verrekening van de borg vindt plaats nadat de betaalautomaat in correcte staat retour
ontvangen is door Abacus BV.
Door ondertekening van deze huurovereenkomst gaat u ermee akkoord dat Abacus BV de gefactureerde bedragen
middels automatische incasso van de door u opgegeven bankrekeningnummer afschrijft.
Verzending
Verzending zal plaatsvinden via normaal vrachtvervoer naar het door u opgegeven afleveradres. Het opsturen via
een snelkoerier behoort tevens tot de mogelijkheden. De extra kosten hiervoor van EUR 0,95 excl. BTW per km
worden aan u doorbelast. De meerprijs voor Expresse zending bedraagt EUR 50,00 voor gegarandeerde zending de
volgende dag voor 12:00 uur en EUR 80,00 voor gegarandeerde zending de volgende dag voor 09:00 uur per
betaalautomaat.
Svp gewenste verzendmethode aankruizen:
( ) normaal vrachtvervoer (Deze levering kan tot 48 uur in beslag nemen en is alleen mogelijk op werkdagen)
( ) Spoedkoerier, levering volgende dag voor 12:00 uur (levering alleen mogelijk op ma-vr)
( ) Spoedkoerier, levering volgende dag voor 9:00 uur (levering alleen mogelijk op ma-vr)**
( ) Spoedkoerier, levering binnen 3 uur (per km) (levering mogelijk op ma-za)
**Wilt u verzekerd zijn van een tijdige levering? Neem dan contact met ons op: 0495-462222
Retourneren
Na de huurperiode stuurt u de betaalautomaat de eerstvolgende werkdag retour aan Abacus BV. U neemt hiervoor
telefonisch contact op met Abacus BV, telefoonnummer 0495-462222. Abacus BV zorgt ervoor dat een koerier de
betaalautomaat kosteloos bij u ophaalt. Voor verzending voorziet u de koffer van tieraps en retouretiket, welke bij de
zending zijn toegevoegd.

Op deze overeenkomst zijn onze huurvoorwaarden van toepassing, welke zijn bijgesloten in dit document.
Handtekening huurder
…………………………….

Zonder bevestiging van Abacus
is de huurovereenkomst niet definitief

d.d. ……………………….
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Huurvoorwaarden Abacus FlexiPIN
Artikel 1 - Goederen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen, waaronder te verstaan transacties, alsook op
alle – al dan niet schriftelijke – overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen of daarmee verband
houdende rechten en verplichtingen, betreffende huur en verhuur van (roerende) goederen door Abacus BV, hierna
ook te noemen: verhuurder.
2. Onder een (roerend) goed wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan de in de huurovereenkomst
genoemde bedrijfs- en/of kapitaal goederen, verpakking, transportmiddelen, gebruiksaanwijzingen, alsook de
diensten verband houdend met de levering van die goederen.
3. Onder pinautomaat wordt verstaan het roerende goed, bestemd om een huurder in staat te stellen elektronische
betalingstransacties met klanten aan te gaan, hetgeen gefaciliteerd wordt door en/of via verhuurder.
4. Onder huurovereenkomst wordt verstaan het geheel van schriftelijke afspraken in verband met de verhuur van
(roerende) goederen door Abacus BV aan de hurende contractspartij, hierna te noemen: de huurder.
5. Het is de huurder verboden:
a) het goed aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of
het op andere wijze te vervreemden;
b) het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren;
c) eigenhandig enige reparatiehandelingen aan het goed uit te voeren of uit te laten voeren.
Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door verhuurder gedane aanbiedingen en op alle
afspraken die door verhuurder binnen het kader van de verhuur van roerende goederen met de huurder zijn of
worden gemaakt. De huurder aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit
van haar opdracht.
2. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij
schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door verhuurder
enig moment toegepast of getolereerd ten bate van huurder, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop
te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.
3. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige
bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de
nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
4. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een
gedeelte van de overeenkomst.
Artikel 3 - Aangaan huurovereenkomst
1. Bindende huurovereenkomsten komen tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder,
door middel van het verstrekken van een orderbevestiging of doordat verhuurder daadwerkelijk uitvoering heeft
gegeven aan de opdracht van de huurder.
2. De huurovereenkomst heeft betrekking op de daarin vermelde goederen en wordt afgesloten voor de in de
huurovereenkomst nadrukkelijk vermelde huurperiode.
3. Opgegeven termijnen waarbinnen het goed door de verhuurder wordt geleverd zijn nooit te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering van het goed kan de verhuurder
schriftelijk in gebreke worden gesteld.
4. Bij aangaan van de overeenkomst dient de namens de huurder ondertekenende persoon, van de organisatie of
onderneming die hij vertegenwoordigt een kopie uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
overleggen en een kopie bankdocument ter verificatie van de juiste bankgegevens (bankrekeningnummer en
tenaamstelling). Uit het uittreksel van het handelsregister dient te blijken dat de ondertekenaar bevoegd is namens
de huurder rechtshandelingen te verrichten.
5. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
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Artikel 4 - Verplichtingen huurder ten aanzien van een pinautomaat
1. Huurder is verplicht op dagen dat hij zijn bedrijf voert eenmaal per werkdag de van verhuurder in gebruik zijnde
pinautomaat op de conform de door verhuurder ter hand gestelde gebruikshandleiding wijze aan- en af te melden.
Voorts is huurder verplicht iedere werkdag een afschrift van het dagtotaal, dat bij het afmelden van de pinautomaat
automatisch wordt geprint, aan Abacus BV toe te faxen op faxnummer 0495 – 46 22 33. Het voorgaande ter
administratieve controle van de dagtotalen van huurder ten opzichte van de dagtotalen uitbetaald of uit te betalen
door verhuurder aan huurder.
2. Huurder verplicht zich ertoe om frequent te controleren dat en of de met de van verhuurder gehuurde pinautomaat
verrichte betalingen door huurders klanten na (maximaal) een week na de transactiedatum , ook daadwerkelijk op
zijn bankrekening zijn bijgeschreven. Wanneer dat niet het geval is, is de huurder gehouden het gebruik van het
gehuurde goed onmiddellijk te staken. Tevens is huurder verplicht de tekortkoming per ommegaande aan
verhuurder te melden, zowel telefonisch of schriftelijk bij e-mail of faxbericht én – indien wenselijk geacht –
schriftelijk bij aangetekende brief. Laat huurder bovenstaande na, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor bij de
huurder en/of derden in verband met het gebruik van de pinautomaat ontstane schade.
3. De huurder is verplicht gedurende een periode van minimaal zes (6) maanden, alle kopie PIN-transactiebonnen
en totaaloverzichten te bewaren. Deze moeten in het voorkomende geval op verzoek door huurder aan verhuurder
overhandigd kunnen worden. Bij niet nakomen van voornoemde en bedoelde bewaarverplichting kan verhuurder
aanspraak maken op het betreffende transactie bedrag.
Artikel 5 – Acceptatie creditcards en/of betaal- c.q. PINpassen
1. Huurder zal geen creditcards (Visacard, Mastercard e.d.) en/of betaal- c.q. PINpassen (Maestro e.d.) accepteren
indien:
a) de geldigheidsduur op een creditcard of PINpas is verstreken;
b) International Card Services BV, statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen ICS, dat de uitgifte, promotie,
administratie en transactieverwerking van creditcards verzorgd, een creditcard op enigerlei wijze als ongeldig heeft
verklaard (bijvoorbeeld stoplijst);
c) een creditcard of PINpas niet voldoet aan de vastgelegde eisen met betrekking tot de geldigheid van de
creditcard, respectievelijk PINpas, zoals vermeld op de website flexipin.nl/pinapparaat-huren-faq/ en de
meegeleverde fraude preventiekaart;
d) een creditcard of PINpas zodanig beschadigd is dat de gegevens niet meer duidelijk zijn of op de creditcard of
PINpas op enigerlei wijze veranderingen zijn aangebracht;
e) de handtekening op de creditcard niet overeenkomt met de door de klant van de huurder te plaatsen
handtekening op de transactiebon of indien er geen handtekening is geplaatst op de achterzijde van de creditcard.
De houder van de creditcard dient zijn of haar handtekening ten allen tijde (pas) te plaatsen ten overstaan van de
huurder;
f) het nummer van de creditcard of PINpas dat op de transactiebon wordt afgedrukt niet overeenkomt met het
nummer op de voorzijde van de creditcard of PINpas;
g) een creditcard of PINpas alleen geldig is in het land van uitgifte (niet zijnde Nederland).
2. Bij het vermoeden van fraude van of met een creditcard of het gebruik daarvan, dient huurder contact opnemen
met de afdeling Autorisatie van ICS voor een zogenaamd ‘code 10 gesprek’ (telefoonnummer 020-6600710).
3. Op en/of naar aanleiding van een verzoek van ICS daartoe, is de huurder verplicht het legitimatiebewijs van de
creditcardhouder te controleren en de daarop vermelde gegevens op de transactiebon waarmee de (vermeende)
fraude heeft plaatsgevonden vast te leggen.
4. De huurder dient bij twijfel over de authenticiteit van de overlegde creditcard of de identiteit van de
creditcardhouder, danwel in het voorkomende geval van het met een creditcard of PINpas aangaan van een
transactie voor een ongebruikelijk bestedingsgedrag, altijd vooraf telefonisch contact met ICS op te nemen om
hiervan uitdrukkelijk melding te maken (telefoonnummer 020-6600700). ICS is in dat geval gerechtigd de
desbetreffende telefoongesprekken op te nemen teneinde als bewijs te dienen ter zake van de inhoud, de datum en
het tijdstip van het telefoongesprek.
5. De huurder dient transactiegegevens (waaronder in ieder geval wordt begrepen het origineel van de door de
creditcardhouder getekende transactiebon) gedurende een periode van twaalf (12) maanden te bewaren. Op
verzoek van Abacus BV en/of ICS dient de huurder deze gegevens binnen tien (10) dagen na een daartoe strekkend
verzoek ter beschikking van Abacus BV en/of ICS te stellen.
6. Bij niet-nakoming van het bepaalde hiervoor onder artikel 5.5 kan de huurder gehouden worden, het bedrag van
de betreffende transactie binnen tien (10) werkdagen aan Abacus BV of ICS te betalen, indien daartoe bij verhuurder
in redelijkheid gronden aanwezig worden geacht.

Schoutlaan 21 | Postbus 252 | 6000 AG Weert | T 0495 46 22 22 | F 0495 46 22 33 | Support T 0495 46 22 44
flexipin@abacus.nl | www.abacus.nl | NL82 INGB 0664 5583 48 | BTW NL8116.83.187.B01

Artikel 6 - Bankrekening Stichting Derdengelden Abacus
1. Huurder is ermee bekend en geeft door ondertekening van de huurovereenkomst uitdrukkelijk machtiging en
toestemming aan verhuurder om alle betalingen met de pinautomaat bij te laten schrijven op de bankrekening van
Stichting Derdengelden Abacus te Weert, hierna: de bankrekening.
2. Huurder machtigt de verhuurder reeds nu voor alsdan om op de in lid 1 genoemde bankrekening binnengekomen
bedragen op de door de huurder aangegeven bankrekening over te maken evenals om de door huurder
verschuldigde waarborgsom, waarnaar verwezen wordt in de huurovereenkomst, en alle verdere uit hoofde van de
huurovereenkomst en/of onderhavige Algemene Voorwaarden door huurder verschuldigde bedragen aan
verhuurder over te maken door middel van eenmalige incasso opdrachten.
3. Verhuurder is verplicht de in lid 2 genoemde en bedoelde, voor huurder bedoelde bedragen uiterlijk de werkdag
na bijschrijving op de bankrekening van Stichting Derdengelden Abacus over te maken op de door de huurder
aangegeven bankrekening.
4. Huurder machtigt verhuurder reeds nu voor alsdan om vanaf de in lid 1 bedoelde bankrekening foutief uitgevoerde
overboekingen aan huurder te corrigeren.
5. Verhuurder is verplicht de uit hoofde van een huurovereenkomst door huurder aan haar betaalde waarborgsom
aan huurder terug te betalen, na retour ontvangst in goede staat van het gehuurde goed én nadat verhuurder heeft
vastgesteld dat huurder geen enkel bedrag meer uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is.
Verhuurder is reeds nu voor alsdan gerechtigd alle door huurder aan verhuurder verschuldigde bedragen met de
waarborgsom te verrekenen. Nadat alle door huurder verschuldigde bedragen zijn vastgesteld en op de
overeengekomen wijze zijn verrekend, is verhuurder verplicht het mogelijk dan nog resterende deel van de
waarborgsom binnen drie (3) werkdagen aan huurder te restitueren.
Artikel 7- Retour goederen
1. De huurder is verplicht het gehuurde goed de eerstvolgende werkdag volgend op het eind van de huurperiode
volgens de aangegeven instructies verzendklaar (compleet, voorzien van tie-raps en retouretiket) te hebben staan.
Verhuurder zorgt ervoor dat een vervoerder het gehuurde goed de eerstvolgende werkdag volgend op het eind van
de huurperiode bij huurder ophaalt, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
2. Bij een tekortkoming in de nakoming van de in lid 1 van dit artikel genoemde en bedoelde teruggaveverplichting is
de huurder tot de dag van daadwerkelijke retourontvangst, een vergoeding per etmaal van 150% van het huurtarief
per dag voor het betrokken goed verschuldigd, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding
en/of het (laten) terughalen van het goed voor rekening van de huurder.
3. Wanneer bij retour van een gehuurd goed de ontvangst van dat goed door verhuurder niet binnen de
overeengekomen huurperiode is geschied, danwel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert
en/of schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schade, kosten en intresten vooreerst op
de waarborgsom en/of tegoeden aan huurder worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder tot
vordering van nakoming en schadevergoeding, waaronder mede wordt verstaan vergoeding van of voor gemaakte
kosten, intresten en/of opschorting.
Artikel 8 - Storingen
1. Storingen aan een gehuurd goed kunnen op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur telefonisch gemeld worden bij
de helpdesk van Abacus BV. Op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur en in het weekend tussen 09.00 en 18.00
uur kan een bericht worden achtergelaten, waarbij een servicemonteur binnen vijftien (15) minuten na de melding
contact met de huurder opneemt.
2. Bij noodzaak van een reparatie moet het gehuurde goed, in overleg, worden teruggezonden of -geleverd aan
verhuurder, waarna aan de huurder een vervangingsexemplaar ter beschikking wordt gesteld.
3. Deze vervanging van een gehuurd goed conform de geldende voorwaarden heeft geen invloed op de
huurperiode, die door de vervanging aldus niet wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de huurovereenkomst
hebben met ingang van de vervanging betrekking op het ter beschikking gestelde vervangingsexemplaar.
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Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen
aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, daaronder mede te verstaan schade als gevolg van het
gebruik van onjuiste supplies.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten evenals
huurderving, als het gehuurde goed in slechte staat dan wel beschadigd door verhuurder retour wordt ontvangen.
3. Beschadigingen van het gehuurde goed tijdens of bij eindiging van een huurovereenkomst moeten na ontdekking
direct aan de verhuurder worden medegedeeld.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de huurder en/of door derden geleden (bedrijfs-)schade als gevolg van
storingen, het niet of niet juist functioneren of het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van het gehuurde goed of het
systeem van elektronisch betalen, waaronder inbegrepen elektriciteitsvoorziening, de datacommunicatie en/of het
transportsysteem, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid en/of schuld aan de zijde van verhuurder.
5. Huurder zal zelf zorg moeten dragen voor een bedrijfsschade verzekering en/of verzekering tegen bedrijfsrisico’s
en zijn risico's voor een voldoende bedrag verzekeren. Eenzelfde verzekering geldt voorts voor aansprakelijkheid
van de huurder voor schade ten gevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of
verduistering dan wel bezwaring van het gehuurde goed binnen de overeengekomen huurperiode,waaromtrent
verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 9 hierna.
6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade bij huurder en/of derden, als gevolg van een foutieve vermelding van
het bankrekeningnummer van huurder, wanneer huurder ondanks deze fout de pinautomaat in gebruik neemt.
7. Verhuurder heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de huurder ongedaan
te maken. De huurder dient te allen tijde verhuurder de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek in de
prestatie te herstellen.
8. De huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of
onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
9. Huurder is aansprakelijk voor alle ontstane financiële schade indien huurder zich niet aan de acceptatie instructies
voor creditcards en/of PINpassen heeft gehouden, zoals beschreven in artikel 5 van deze overeenkomst.
Artikel 10 - Vermissing
1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde goed moet na
ontdekking direct door de huurder schriftelijk aan de verhuurder worden medegedeeld.
2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde goed moet de
nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst van de leverancier van het betreffende
goed aan verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van verhuurder tot vordering van
nakoming, schadevergoeding of opschorting.
3. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, danwel bezwaring van het
gehuurde goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijn op grond van het huurcontract verschuldigd te
betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is
de huurder gehouden om in verband met de huur- c.q. winstderving door verhuurder, aan haar een forfaitaire
schadevergoeding te betalen. Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan (zes) 6 maanden huur.
Artikel 11 - Te treffen voorzieningen
1. De huurder moet zelf zorg dragen voor een permanent, schoon 220-240 volt dubbel geaard stopcontact op
maximaal (twee) 2 meter afstand van de gehuurde pinautomaat. Permanent betekent 24 uur beschikbaar. Schoon
wil zeggen: alleen voor de pinautomaat te gebruiken.
2. De huurder moet zelf zorg dragen voor een vrije telefoonlijn t.b.v. de analoge pinautomaat. Een vrije telefoonlijn
wil zeggen: een alleen voor de pinautomaat te gebruiken telefoonlijn en niet via bijvoorbeeld een
huistelefooncentrale. De aansluiting moet zich op maximaal anderhalve (1,5) meter afstand van de pinautomaat
bevinden.
3. Indien het gehuurde goed een mobiele pinautomaat betreft, dan is bovengenoemde lid 2 niet van toepassing.
4. De huurder dient het van de pinautomaat onderdeel uitmakende PIN-pad, waarop een PINpashouder zijn of haar
PINcode dient in te geven, zodanig te plaatsen dat bij ieder gebruik van dat PIN-pad de PINcode van de
PINpashouder redelijkerwijs door niemand gezien of achterhaald kan worden.
5. Voorts is de huurder verplicht de door Equens / De Betaalvereniging opgestelde richtlijnen en/of aanwijzingen van
medewerkers van Equens / De Betaalvereniging en/of verhuurder, voor opstelling van het PIN-pad en het gebruik
van het PIN-logo, strikt op te volgen.
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Artikel 12 – Geheimhouding, verbod op skimming
1. De huurder is gehouden tot geheimhouding van alle gegevens van creditcard- en/of PINpashouders die hem in
het kader van het gebruik van het gehuurde goed ter kennis komen. Het is de huurder strikt verboden
persoonsgegevens, waarover hij in het kader van de transacties met het gehuurde goed ter beschikking krijgt, aan
derden te verstrekken.
2. De huurder is gehouden zijn medewerkers en/of voor hem werkzame derden, die feitelijk toegang kunnen krijgen
tot, danwel anderszins kennis kunnen nemen of krijgen van, de in lid 1 hiervoor genoemde en bedoelde gegevens,
dezelfde geheimhoudingsplicht op te leggen. De huurder zal al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is doen en in acht
nemen om de nakoming van de hiervoor genoemde en bedoelde geheimhoudingsplicht te bewerkstelligen en na te
leven.
3. Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan gegevens van de magneetstrip van een creditcard of PINpas op
enigerlei wijze op te slaan, anders dan in de pinautomaat gedurende het proces van de autorisatie van de
betalingstransactie.
4. De huurder is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van de in de voorgaande leden
neergelegde verplichtingen. In het geval dat verhuurder constateert dat huurder toerekenbaar tekort is geschoten in
de nakoming van zijn verplichtingen in het kader van onderhavig artikel, dan zal verhuurder indien gebruikelijk en/of
wenselijk geacht aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM) en is huurder onvoorwaardelijk gehouden aan
verhuurder een boete te voldoen van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) onverminderd het recht op vergoeding van
geleden of te lijden schade.

Artikel 13 – Betalingstermijn, vertragingsrente
1. De huurder machtigt door ondertekening van de Huurovereenkomst, alsmede door ondertekening van
onderhavige Algemene Voorwaarden, hierbij alle uit hoofde van die Huurovereenkomst en/of deze Algemene
Voorwaarden aan verhuurder verschuldigde bedragen te incasseren. Van voornoemde en bedoelde betaalwijze
wordt alleen afgeweken indien dit vooraf, dat wil zeggen vóór het aangaan van de Huurovereenkomst tussen
huurder en verhuurder is overeengekomen en daarin schriftelijk is vastgelegd. In dat laatste geval dient huurder alle
verschuldigde bedragen binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan verhuurder te betalen, zonder dat enige
verrekening is toegestaan. De verhuurder is gerechtigd om een vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen,
hetgeen partijen alsdan schriftelijk dienen overeen te komen in de Huurovereenkomst. De hiervoor genoemde en
bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn.
2. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde
rente en incassokosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de
verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand of een deel van
een maand dat de huurder met betaling in verzuim is.
Artikel 14 – Ontbinding, eigendomsvoorbehoud
1. Indien de huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen in verband met en/of voortvloeiende uit de
Huurovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, danwel indien huurder
zijn/haar faillissement of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, alsook indien huurder failliet wordt verklaard
alsmede indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op
het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de huurder in verzuim en heeft
verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of zonder dat
gerechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht het verdere recht van verhuurder tot
vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de huurovereenkomst
geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op
schade vergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichting ter zake de overeenkomst
niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk
in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
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4. In de gevallen onder lid 1 en 2 hiervoor genoemd, is de verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of
aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed dat aan haar in eigendom toebehoort bij de huurder terug te halen. De
huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste
medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor
enige schade welke, hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het
niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies,
voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de in onderhavig lid omschreven bevoegdheid tot terughalen
worden gemaakt, komen voor rekening van de huurder.
5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan verhuurder verschuldigd alle kosten welke huurder maakt tot
inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als
buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om
daarboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en intresten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet,
niet-tijdige, of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de overeenkomst.
6. Onder de in lid 5 hiervoor genoemde en bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden
tevens inbegrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en/of schade-experts.
De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15 % van het totaal door
huurder aan verhuurder verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle
gevallen € 350,00 zullen bedragen.
7. Verhuurder heeft het recht om in specifieke situaties (bijv. vermeende fraude door huurder) noodmaatregelen te
treffen ten aanzien van de pinautomaat (bijv. het blokkeren van de pinautomaat).
Artikel 15 - Overmacht
1. Tijdens en in geval van overmacht aan de zijde van verhuurder worden de leverings- en andere verplichtingen van
de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door verhuurder
niet mogelijk is, langer duurt dan drie (3) maanden, dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden,
die onvoorzien waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet behoorlijke levering door de
verhuurder als gevolg van oorlog e.d., werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel en/of
personeelsschaarste.
Artikel 16 - Reclames
1. Klachten en/of reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichting van de zijde
van verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen als deze binnen tien (10) dagen na constatering door of
namens de huurder door middel van een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan verhuurder worden
medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht- /reclamerecht vervallen.
2. Reclames over een door verhuurder aan de huurder verstrekte factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na
factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
3. Een reclame als bedoeld onder sub a of sub b van dit artikel schort de betalingsverplichting van de huurder
niet op.
Artikel 17 - Geschil
1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
2. Op alle overeenkomsten en transacties van Abacus BV is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde
rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
Weert, september 2015.
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