
Aanvraag van de handelaar – Internationale Klant (IKn) 
*Verplicht in te vullen velden.  Gelieve de aanvraag door de handelaar in te vullen. 

Internethandelaars 2

Vanuit welke landen aanvaardt u bestellingen? Wat is uw e-mailadres voor vragen van klanten?

Welke van ondergenoemde veiligheidsmaatregelen neemt u?   BIN checks Velocity checks         IP/GEO checks             

Maximum Bedrag checks Andere
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Informatie over de Handelaar 1

*Nieuwe aanvraag           Verandering van eigenaar Portfolio *Portfolioland Siteonderzoek
Centraal contract       Ja             Telesales

*Uitbetalingsvaluta *Klantengroep *Card Bundle MCC Associatiecode/s

Parent Chain Code *Parent Entity Code Oude MID Vooraf toegekende MID Nieuwe MID

AMEX MID (indien toepasselijk) *Sales/RM Rep Code *Chargebackinformatie
       Post        Online          Email

*Maatschappelijke benaming *De maatschappelijke zetel is het contactadres voor:
Alles Chargebacks            
Betalingsoverzichten

*Maatschappelijke zetel /Adres

*Postcode *Stad *Land

*T.a.v. (Voornaam / Familienaam)             Mevrouw              Heer E-mailadres

*Telefoonnummer GSM

*Handelsnaam *De maatschappelijke zetel is het contactadres voor:
Alles Chargebacks            Communicatie Verzending            
Betalingsoverzichten

*Handelsadres (indien verschillend met maatschappelijke zetel)

*Postcode *Stad *Land

*T.a.v. (Voornaam / Familienaam)

             Mevrouw              Heer 

E-mailadres

*Telefoonnummer GSM

Adres voor betalingsoverzicht (indien verschillend met bovenstaande) 

*Postcode *Stad *Land

* Indien Uw onderneming in meer dan één land aktief is, gelieve dan het land te vermelden met de meeste omzet per jaar.

Elavon Financial Services DAC
Geregistreerd in Ierland bij het registratiekantoor voor vennootschappen – De aansprakelijkheidvan de vennoten is beperkt.

Elavon Merchant Service DAC, onder de handelsnaam Elavon Financial Services DAC. Details van de omvang van onze 
machtiging en regelgeving door de Prudentieel Reglement, en regelgeving door de Autoriteit Financieel Gedrag, zijn op verzoek 
van ons beschikbaar.

Exclusion group/s

*T.a.v. (Voornaam / Familienaam) *E-mailadres

*Telefoonnummer

Communicatie Verzending             
PCI (voor huidige en toekomstige MIDs)

Het contact voor PCI (indien verschillend van hierboven)

PCI (voor huidige en toekomstige MIDs)

exgadom
Highlight
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4

*Rechtsvorm Eenmanszaak      B.V.B.A. N.V. Andere   

*Ondernemingsnummer *Huidige eigenaars sinds Filiaal nummer

 Land van oprichting Voorgaand sector ervaring sinds *Bent u nieuw met betaal kaarten?

        Ja           Nee  

*Beschrijving dienst / product

Internetadres    www.  

*(Verwachte) Verkoop via Kaart per jaar *Gemiddelde transactie waarde *% van totale omzet via Directverkoop per kaart

*% van totale omzet via telefoon/post *% van totale omzet via internet *Jaarlijkse omzet van de onderneming 

*Seizoens-verkoop?        Ja           Nee 
Kwartaal Seizoens Percentages  (Indien toepasselijk, gelieve Uw kwartaal percentages te vermelden en de top maand van elk kwartaal te onderstrepen.)

JAN, FEB, MAR    APR, MEI, JUN     JUL, AUG, SEP     OCT, NOV, DEC      
% % % %

*PCI Niveau: Gaarne het veld aanklikken dat het best bij het (verwachte) aantal transacties past

Houdt het  bedrijf zich bezig met checkcashing, het verkopen / inlossen van postwissels of reischeques, prepaid kaarten, 
valuta wissel of de overdracht van valuta, met inbegrip van zowel echte of virtuele valuta?

Bent u een niet-rijks-organisatie (non-.governmental organisation - NGO)? Een NGO is een 

Bent U een betalingsprocessor die optreed als intermediar tussen twee andere parteien en de inkasso- 
en betaalafwikkelingfunktie vervult?

Bent U een betalingsdienstverlener, die kaartenbetalingen afhandelt (Acquiring)?

Ja           Nee  

Ja           Nee  

Ja           Nee  

Ja           Nee  

Niveau 4 : Verwerking per jaar van minder dan 20.000 internettransacties of tot 1 miljoen MOTO transacties of transacties waarbij de kaart aanwezig is

Niveau 3: Verwerking tussen 20.000 en 1 miljoen internettransacties per jaar.

Niveau 2: Verwerking tussen 1 miljoen en 6 miljoen transacties per jaar

Niveau 1 – Verwerking van meer dan 6 miljoen transacties per jaar.

% %

%

Reisagenten / Touroperators 3

Biedt u wisselkantoor  Bent u lid van een Bonding  Naam van Bonding Association
faciliteiten aan?         Ja           Nee Association         Ja           Nee  

Lidmaatschapsnr. / bondnr. Bondbetrag

*BTW gegevens BTW-nummer BTW-nummer in behandeling Zakelijke bevestiging
(Ik bevestig dat ik betrokken ben bij zakelijke activiteiten, maar niet
geregistreerd ben voor de BTW in de Europese Unie.)
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Geautoriseerde Ondertekenaar /  Begunstigde Eigenaar /  Directeuren 5

De persoon die dit formulier ondertekend (“Geautoriseerde Ondertekenaar”) behoort deze sectie in te vullen en alle relevante velden aan te kruisen.

Indien van toepassing, gelieve tevens voor elke persoon, die een Begunstigde Eigenaar is, het betreffende deel in te vullen. Begunstigde Eigenaren zijn die personen  
die bedrijfseigenaar zijn (bv. Eenmanszaak) of die direkt of indirekt bedrijfs aandelen van 25% of meer hebben (10% of meer in geval van complexe bedrijfsstrukturen).

Indien van toepassing, gelieve tevens de onder aangevraagde informatie te verschaffen van twee directeuren (of in complexe bedrijfsstrukturen, alle directeuren),  
en het is voldoende om hetzij de datum van geboorte of woonadres op te geven. Ten behoeve van dit formulier is een “Directeur” een persoon die lid van de raad  
van bestuur of een vergelijkbare positie heeft (bv ook een partner in een vennootschap). Personen die meer als een positie hebben, hoeven die informatie slechts  
éénmaal in te vullen, in sover alle toetreffende velden aangekruist zijn.

Een ´verantwoordelijk persoon´ is een persoon die de leiding heeft over de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Gelieve te verzekeren dat ten minste  
één van de bovengenoemde personen als ‘verantwoordelijk persoon’ genoteerd is.

Gaarne de vervolg pagina gebruiken, mits noodzakelijk.

1) Geautoriseerde Ondertekenaar          Begunstigde Eigenaar          Directeur          (Gelieve aan te kruisen alle  toetreffende velden)

*Naam (Voor-/Middel-/Achternaam)          Mevrouw         Heer *Geboortedatum *Belang *Verantwoordelijk persoon
%         Ja             Nee

*Privé woon adres

E-mail adres *Telefoonnummer GSM

*Identificatienummer (paspoort of rijbewijs)    Datum van uitgifte Vervaldatum  

Nationaliteit (alleen nodig voor  Geautoriseerde Ondertekenaar en Begunstigde Eigenaar) Mits voorhanden, wat is uw tweede nationaliteit?

2) Geautoriseerde Ondertekenaar          Begunstigde Eigenaar          Directeur          (Gelieve aan te kruisen alle  toetreffende velden)

*Naam (Voor-/Middel-/Achternaam)          Mevrouw         Heer *Geboortedatum *Belang *Verantwoordelijk persoon
%         Ja             Nee

*Privé woon adres

E-mail adres *Telefoonnummer GSM

*Identificatienummer (paspoort of rijbewijs)    Datum van uitgifte Vervaldatum

Nationaliteit (alleen nodig voor  Geautoriseerde Ondertekenaar en Begunstigde Eigenaar) Mits voorhanden, wat is uw tweede nationaliteit?

3) Geautoriseerde Ondertekenaar          Begunstigde Eigenaar          Directeur          (Gelieve aan te kruisen alle  toetreffende velden)

*Naam (Voor-/Middel-/Achternaam)           Mevrouw         Heer *Geboortedatum *Belang *Verantwoordelijk persoon
%         Ja             Nee

*Privé woon adres

E-mail adres *Telefoonnummer GSM

*Identificatienummer (paspoort of rijbewijs)    Datum van uitgifte Vervaldatum

Nationaliteit (alleen nodig voor  Geautoriseerde Ondertekenaar en Begunstigde Eigenaar) Mits voorhanden, wat is uw tweede nationaliteit?



Financiële Informatie 7

*Betalingsmethode        XMD/EBA           Chain

Dagen uitstel Uitbetalingscyclus Financieringsdag BTW opheffen
     Dagelijks         Wekelijks        Maandelijks       Ja / Tarief 

Dringende Betaling Facturatiecyclus:         Dagelijks       Wekelijks Facturatiedag: Betalingsmethode
      Ja (met kosten)          Nee      Maandelijks         Netto batchkorting           Klantengroep       Bruto          Netto

Rekening:           Aanbetaling (Deposit)         Facturatie         Terugbetaling

*Naam van rekeninghouder Rekeningnummer  Sort Code 

*IBAN *SWIFT / BIC Code Naam van bank 

Transaction Details 6

*Wie levert het product / de dienst? *Cashback Verwachting gemiddeld Cashback bedrag  *Accepteert u herhalende
U            Een derde         Ja          Nee transacties?          Ja           Nee

*Accepteert u aanbetalingen? % van aanbetaling t.o.v. totale transactie-waarde?
        Ja          Nee %

Gem. tijd dat aanbetalingen voorafgaand aan de levering? Welk % van uw jaarlijkse omzet is gerelateerd aan volledige 
          dagen              weken              maanden betalingen op voorhand?                       %

Hoe lang na de aanbetaling wordt het resterende bedrag betaald?  *Worden volledige betalingen gevraagd voor 
          dagen              weken              maanden de levering van de goederen/diensten?          Ja          Nee 

Gem. tijd dat volledige betalingen voorafgaand aan de leveringen Welk % van uw jaarlijkse omzet is
worden gevraagd          dagen              weken              maanden gerelateerd aan aanbetalingen?            % 

Informatie over betalingsoverzichten 8

Transactiegegevens        Papier Frequentie van betalingsoverzichten Dag van betalingsoverzichten 

Batchsamenvatting        Online      Dagelijks               Wekelijks               Maandelijks  Betalingsoverzicht bijhouden   

Rapporteringssysteem  9

Volledige naam van de geautoriseerde gebruiker Gewenste gebruikersnaam (indien voorhanden)

Email adres en telefoon nummer van geautoriseerde gebruiker        Vink deze box aan indien u Chargebacks online wenst  
      in te zien via de Rapporteringssysteem.
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4) Geautoriseerde Ondertekenaar          Begunstigde Eigenaar          Directeur          (Gelieve aan te kruisen alle  toetreffende velden)

*Naam (Voor-/Middel-/Achternaam)           Mevrouw         Heer *Geboortedatum *Belang *Verantwoordelijk persoon
%         Ja             Nee

*Privé woon adres

E-mail adres *Telefoonnummer GSM

*Identificatienummer (paspoort of rijbewijs)    Datum van uitgifte Vervaldatum

Nationaliteit (alleen nodig voor  Geautoriseerde Ondertekenaar en Begunstigde Eigenaar) Mits voorhanden, wat is uw tweede nationaliteit?



Privacybeleid 10

Verwijzingen naar “wij”, “ons” of “onze” zijn verwijzingen naar Elavon Financial Services DAC, opgericht in Ierland (geregistreerd nr. 418442), met hoofdkantoor in 
Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co Dublin, Ierland.
Verwijzingen naar “U”, “u”, “Uw” en “uw” worden gedefinieerd in de Internationale Klant Servicevoorwaarden (de “TOS”).
Met “uw gegevens” bedoelen wij de persoonlijke en financiële gegevens die wij van u of van derden verkrijgen (zoals kredietreferentie- en 
fraudepreventiebureaus, gezamenlijke rekeninghouders, uw werknemers of functionarissen van uw bedrijf, andere organisaties die ons hebben geïntroduceerd, of 
handelen namens u of voor ons) die, wanneer u een zelfstandige of partnerschap bent, mogelijk betrekking heeft op u en/of uw zakenpartners en garanten en wanneer u 
een vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bent, betrekking kan hebben op uw functionarissen, aandeelhouders, partners, eigenaren en garanten.

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 Doel: Rechtsgrondslag voor verwerking:
Waar het nodig is om uw gegevens te gebruiken om onze diensten aan u te leveren. Contractuele noodzaak

Controle op het witwassen van geld en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen  
in verband met de diensten.

Wettelijke verplichting

Voldoen aan wettelijke vereisten en kaartsysteemregels (zoals deze term is gedefinieerd in de 
Servicevoorwaarden).

Wettelijke verplichting, contractuele noodzaak  
en legitieme belangen

Kredietcontroles en andere vragen uitvoeren om ons te helpen beslissingen te nemen over het aangaan 
van een contract met u en om onze aanhoudende relatie met u te evalueren.

Legitieme belangen

Voor het voorkomen, onderzoeken en opsporen van criminaliteit en fraude. Legitieme belangen

De werking van onze onderneming analyseren en verbeteren. Legitieme belangen

Producten en diensten van Elavon, haar gelieerde ondernemingen of derde partijen, al dan niet 
gerelateerd aan Merchant Services, op de markt brengen en aan u verkopen.

Legitieme belangen

Voor analytische doeleinden en we kunnen deze verzamelde gegevens van tijd tot tijd met anderen 
delen. Dit betreft het gebruik van records van de transacties in combinatie met de records van onze 
klanten in een geaggregeerde vorm.

Legitieme belangen

Voor credit scoring om deze aanvraag te beoordelen en om uw identiteit en die van de andere 
personen te verifiëren.

Contractuele noodzaak

Houd er rekening mee dat waar wij uw gegevens gebruiken en de juridische basis van onze verwerkingsactiviteiten wordt aangemerkt als ‘legitieme belangen’ u het recht 
hebt om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens. Raadpleeg de afdeling Uw rechten voor meer informatie.

Hoe delen we uw gegevens?
We kunnen te allen tijde uw gegevens doorgeven aan:

-  Elke organisatie die ons heeft geïntroduceerd of die namens u handelt om hen in staat te stellen diensten aan u te verlenen en/of om hen in staat te stellen hun 
bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te monitoren en te analyseren;

- Dienstverleners, adviseurs en agenten die diensten aan ons leveren (inclusief onze groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen);

-  Kaartsystemen die onder de Servicevoorwaarden vallen;

-  VMAS™ en MATCH™ om de bedrijfsnaam van de klant en de naam van de opdrachtgevers van de klant te rapporteren aan de VMAS™- en MATCH™-lijsten volgens de 
kaartsysteemregels.

-  Iedereen die wettelijk het recht heeft om te eisen dat uw gegevens openbaar worden gemaakt of aan wie wij wettelijk zijn toegestaan om uw gegevens vrij te geven (dit 
kunnen ook derden zijn zoals gerechtsdeurwaarders, ontvangers, de politie en de rechtbanken);

-  Regelgevende instanties indien nodig voor regelgevingsdoeleinden;

- Kredietinformatiebureaus en agentschappen voor fraudepreventie (zie hieronder voor meer informatie over deze onthullingen);

- Onze professionele adviseurs om advies te krijgen over onze relatie met u;

- Alle personen aan wie we rechten of verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst met u toewijzen of uitbesteden;

-  Externe investeerders of potentiële investeerders in Elavon of zijn gelieerde ondernemingen of anderszins in het geval van de verkoop, overdracht, fusie of overplaatsing van 
het bedrijf van Elavon of zijn gelieerde ondernemingen, of het verkrijgen van financiering voor het bedrijf van Elavon, of onderhandelingen in verband hiermee. Bovendien 
kunnen wij uw gegevens te allen tijde aan elke organisatie geven die uw openbaarmaking van uw gegevens vereist voor regelgevingsdoeleinden of volgens de wet, 
ongeacht of hun bevoegdheid is afgeleid van een wet of regeringshandelingen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat alle informatie die wordt verstrekt in verband met deze 
aanvraag en alle andere relevante informatie door ons, aan onze gelieerde ondernemingen kan worden verstrekt voor alle hierboven genoemde doeleinden. 

Overzeese overdrachten van uw gegevens
We kunnen uw gegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet 
zo streng is als in de EER. Als we dat doen, zullen we passende controles toepassen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd, met 
name door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde model clausules voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie over deze controles 
contact met ons op via EUDataProtectionOffice@elavon.com.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
We zullen uw gegevens bewaren zolang wij een contract met u hebben en voor zolang wij uw gegevens nodig hebben voor wettelijke of bewijskrachtige doeleinden na het 
verstrijken van de beëindiging van uw contract.
Uw rechten
Individuen hebben de volgende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

- het recht om een kopie van hun persoonlijke gegevens te vragen

- het recht om ons te vragen om alle informatie die wij over hen hebben die niet juist is te verwijderen of te corrigeren;

-  het recht om in bepaalde omstandigheden om verwijdering van informatie te verzoeken; 
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-  het recht op gegevensportabiliteit (dit is een recht om uw gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat te vragen, waar informatie door het individu is verstrekt
en de wettelijke basis voor de verwerking van die informatie is toestemming of contractuele noodzaak);

- het recht om de verwerking te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingsactiviteiten in bepaalde omstandigheden;

- het recht om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden; en

-  het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (of een andere toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie) als u van mening bent 
dat uw gegevens niet zijn verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als een verwerking gebaseerd is op toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van verwerking te 
beïnvloeden op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via EUDataProtectionOffice@
elavon.com.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS OVER ANDERE PERSONEN
Als u persoonlijke gegevens verstrekt over andere personen in deze aanvraag, moet u aan die personen melden wiens persoonlijke gegevens u hebt vrijgegeven (“andere
personen”), de categorieën van persoonlijke gegevens die worden bekendgemaakt en al het gebruik en de verwerking van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in 
deze aanvraag. Deze uitleg moet aan andere personen worden verstrekt voordat u de aanvraag bij ons indient.

KREDIETREFERENTIE- EN FRAUDEPREVENTIEAGENTSCHAPPEN
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PROCEDURES VOOR HET OPENEN EN ONDERHOUD VAN EEN MERCHANT SERVICES-ACCOUNT. Om te voldoen aan de huidige
wettelijke en regelgevingsvereisten ter voorkoming van financiële criminaliteit, het witwassen van geld en terrorismefinanciering en om ons in staat te stellen verder te gaan 
met uw aanvraag, zijn wij verplicht om gegevens te verkrijgen, te verifiëren en vast te leggen die elke persoon identificeert die een merchant services-account opent. Wij
zullen uw gegevens en die van de andere personen doorzoeken bij kredietinformatiebureaus die ons gegevens zullen verstrekken, evenals informatie van het Kiesregister
met het doel uw identiteit te verifiëren en die van de andere personen. We kunnen u ook vragen om fysieke vormen van identificatie te verstrekken. Voorafgaand aan onze
aanvaarding van deze aanvraag en van tijd tot tijd daarna kunnen we de individuele en zakelijke geschiedenis en achtergrond van de klant, elke dergelijke vertegenwoordiger 
en andere functionarissen, partners, eigenaren en/of eigenaren van de klant onderzoeken en kredietrapporten of andere achtergrondonderzoeksrapporten verkrijgen over elk 
van deze die wij nodig achten om de acceptatie en continuïteit van deze aanvraag te beoordelen.

Kredietinformatiebureaus en andere relevante instanties die door ons worden gebruikt, zullen gegevens verzamelen om die kredietvragen te beantwoorden en ons die
informatie verstrekken, evenals informatie van het Kiesregister met het doel uw identiteit en die van de andere personen te verifiëren. Kredietinformatiebureaus registreren 
elke kredietopzoeking in hun bestand ongeacht of deze aanvraag wordt aanvaard.

Het is belangrijk dat u ons nauwkeurige gegevens verstrekt. Wij zullen uw gegevens en die van de andere personen controleren bij instanties voor criminaliteitspreventie en 
als u ons valse of onjuiste informatie geeft en wij vermoeden fraude, zullen wij dit vastleggen. We kunnen uw gegevens en details over de manier waarop u uw bedrijf voert 
en uw account aan dergelijke agentschappen bekendmaken. Deze informatie kan door andere kredietverstrekkers worden gebruikt voor het nemen van beslissingen over
u of mensen waarmee u financieel verbonden bent. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het voorkomen van financiële criminaliteit en het witwassen van geld.

Als na het bekijken van de gegevens die in uw aanvraag zijn ingediend (die al dan niet alle hierboven gespecificeerde controles kunnen bevatten) blijkt dat wij verdere 
gegevens van u nodig hebben, zullen wij deze aan u vragen. Houd er rekening mee dat tenzij en totdat we deze aanvullende gegevens ontvangen, we niet door kunnen 
gaan met uw aanvraag. Houd er rekening mee dat dergelijke controles en vragen kunnen plaatsvinden na het openen van uw merchant services-account, aangezien deze 
wenselijk of noodzakelijk kunnen zijn om de continuïteit van de overeenkomst te evalueren.
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Handtekening 11

Deze Aanvraag van de handelaar (met inbegrip van de akkoordverklaring voor de verwerking van gegevens en de overige verklaringen) en de Voorwaarde (met 
inbegrip van enige gebruiksaanwijzingen), het Overzicht van vergoedingen en de Handleiding (voor handelaars) zijn samen de Overeenkomst, waarop deze 
Aanvraag van de handelaar betrekking heeft.
De Overeenkomst zal worden afgesloten na de acceptatie van de Aanvraag van de handelaar, per mail medegedeeld aan de Handelaar. Deze aanvraag kan dus 
niet beschouwd worden als een aanbod van Elavon, maar als een voorstel naar de Handelaar toe.
Door hieronder te onderschrijven, bevestig ik dat 
-  ik deze Aanvraag van de handelaar (met inbegrip van de akkoordverklaring voor de verwerking van gegevens en de overige verklaringen), de Voorwaarde, het Overzicht 

van vergoedingen. En de Handleiding gelezen, begrepen en aanvaard heb. Ik stem in met de inzameling en verwerking van mijn informatie (inclusief persoonsgegevens), 
zoals hierin beschreven. Ik heb begrepen dat ik mijn toestemming voor de boven beschreven verwerking van mijn informatie op elk ogenblik kan intrekken middels het 
versturen van een brief aan Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt, Duitsland. Ik heb verder begrepen dat Elavon zich het recht voorbehoudt om, bij 
een dergelijke intrekking, te beslissen of ze de Overeenkomst, waarop deze Aanvraag van toepassing is, voortzet of beëindigt. In het laatste geval zal de overeenkomst 
onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd.

-  alle personen van wie via deze Aanvraag van de handelaar informatie (inclusief persoonsgegevens) aan Elavon verstrekt werd, de voorwaarde en de akkoordverklaring 
voor de verwerking van gegevens en de overige verklaringen gelezen en begrepen hebben en uitdrukkelijk ingestemd hebben met de inzameling en verwerking van hun
informatie (inclusief persoonsgegevens) zoals hierin beschreven. Indien dergelijke akkoordverklaringen niet correct verkregen werden, zal ik Elavon vrijwaren tegen alle 
vorderingen die voortvloeien uit het niet correct verkrijgen van deze akkoordverklaringen.

-  Alle informatie verstrekt in deze Aanvraag van de handelaar is juist en volledig en geeft op een correcte wijze de activiteiten, de financiële situatie en de vennoten, 
eigenaars en verantwoordelijken van de Handelaar weer; verder zijn de personen die deze Aanvraag van de handelaar ondertekenen gemachtigd om de Handelaar te
verbinden met betrekking tot alle bepalingen van de Overeenkomst.

        Door hieronder te tekenen, geef ik toestemming aan Elavon om mij te informeren over hun producten en diensten en over aanbiedingen van henzelf of van hun
handelspartners met betrekking tot financiële diensten, die naar hun mening voordelig voor mij zouden kunnen zijn. Dit kan per post, telefonisch (inclusief d.m.v. 
automatische nummerkeuze, per SMS en/of via voicemail), per fax, per e-mail of via hun website gebeuren. Svp dit vakje aankruisen als u deze informatie wenst te 
ontvangen, dan ontvangt u onze speciale aanbiedingen of promoties automatisch. 

Handtekening *Naam in drukletters & functie *Datum (DD / MM / JJJJ)
✍

INTERNAL USE ONLY  

I certify to the best of my knowledge and belief that the information provided in this Application was provided by the Customer and is true, complete and accurate in all 

respects.  I further certify that the signatures were provided by the Customer’s owner(s) or officer(s), as appropriate.

Handtekening Naam in drukletters & functie *Datum (DD / MM / JJJJ)
✍
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