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Checklist en praktische tips
voor e-commerce contractanten
Verminder zelf uw risico. Wij raden u als contractant
van SIX aan om rekening te houden met de volgende
punten:
Winkelgegevens
Bedrijfsinformatie in colofon zoals deze in het
handelsregister staat vermeld
Naam en adres van de webwinkel staan
op alle websites, documentatie, bevestigingen en
leveringsbewijzen juist en volledig vermeld
Volledig postadres (o.a. voor retourzendingen) van de
winkelier resp. de webwinkelexploitant
E-mailadres en telefoonnummer (klantenservice)
in internationale notering (bijv. +41 58 399 9111)
Productaanbod
Beschrijving van de producten of diensten
Prijzen incl. btw en valuta
Transparantie bij leverings-, verzend- en andere kosten
Beschikbaarheid (levertijd of de verwachte leverdatum)
Verwijzing naar wettelijke verkoopbeperkingen en
regels ter bescherming van minderjarigen
Betalingszekerheid
Volledige algemene voorwaarden met versie- of
datumvermelding
Weergave van de algemene voorwaarden en herroepingsrecht voor de kaarthouder (uiterlijk één stap/klik
voor de betaling – de klant moet de algemene
voorwaarden en het herroepingsrecht lezen en met
een actieve handeling accepteren bijv. met een
“click-to-accept-button”)
Wijzigingen mogelijk voor de definitieve bestelling?
Muisklik (voor de definitieve bestelling), duidelijk als
zodanig herkenbaar (bijv. “nu kopen”)
Correct gebruik van de kaartlogo’s (bijv. Visa,
MasterCard, Diners Club, Discover en Maestro)1
In het geval van Secure E-Commerce:
Weergave van de logo’s “Verified by Visa” en
“MasterCard SecureCode” op de betaalpagina’s
Klaarzetten van een bindende en af te drukken
orderbevestiging (per e-mail of als html met een
eenduidig referentienummer) bij de afsluiting

Valutaberekening
(als u de automatische valutaomrekening DCC aanbiedt)
Kaarthouders hebben de vrije keus tussen de valuta
van de webwinkel en de valuta van de kaart 2
Duidelijke vermelding van de omrekeningskoers,
opgave van de basiskoers en de berekende
omrekeningstoeslag (marge)
Totaalbedrag in de geboekte valuta
(als effectieve rekening)
Transactiebewijs resp. orderbevestiging
Beschrijving van het product/de dienst met prijzen,
toeslagen en het totaalbedrag (incl. valuta)
Transactiedatum (= aankoopdatum)
Leverdatum, indien niet per omgaande kan worden
geleverd
Duidelijk transactienummer
Privacybescherming
Informeer uw klanten hoe u omgaat met de
klantgegevens
Geen verstrekking van creditcard- en betaalkaart
gegevens aan derden
Maatregelen ter bescherming van de kaartgegevens
volgens de voorschriften van PCI DSS (nadere informatie vindt u op www.six-payment-services.com/pci).
Technische aspecten
Overdracht van kaartinformatie (kaartnummer,
controlegetal CVV2, CVC2, CID, enz.) via een beveiligde
en versleutelde verbinding (min. 128-bit SSL)
Beveiligde betalingsapplicatie (verwerking van de
creditcardtransacties volgens de normen van
“Verified by Visa” en “MasterCard SecureCode”)
Betrouwbare exploitatie van de webwinkel
Bescherming van het serversysteem tegen onbevoegde
toegang

 ij Maestro besluit de uitgevende bank of zij het de kaarthouders mogelijk maakt om
B
hun kaarten te gebruiken voor internetbetalingen.
2
B ij betalingen met de kaartmerken Diners Club en Discover is DCC niet mogelijk.
1

Voorbeelden

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden vermelden de contractuele
voorwaarden die gelden bij een aankoop in uw webwinkel
en bevorderen ook uw eigen bescherming. De volgende
punten beperken de kans op een chargeback 1 achteraf
aanzienlijk:
1. Leveringsvoorwaarden: Verklaar uitdrukkelijk voor welke
datum u de goederen levert. Vermeld hier ook bij of u dit in
één levering of in deelleveringen doet. Maak de koper erop
attent dat u hem bij een vertraagde aflevering onmiddellijk
informeert.
2. Recht op terugzending: De toonaangevende kaart
organisaties schrijven voor dat een kaarthouder zonder
opgaaf van redenen binnen 10 dagen van een aankoop
kan afzien. Dit is een licentievoorwaarde, waar elke handelaar zich toe verplicht als hij een contract voor kredietkaartacceptatie afsluit. In landen waarin de overheid een
langere bedenktijd voorschrijft dan die voor de kaartorganisaties geldt (in Duitsland bijvoorbeeld 14 dagen), dan
geldt automatisch de langere termijn. Zodoende raden wij
u aan om in ieder geval een retourrecht op te nemen in uw
algemene voorwaarden.
Een voorbeeld: “Als u de gekochte goederen binnen
10 dagen in onberispelijke staat en in de originele verpakking retourneert, dan krijgt u het gehele aankoopbedrag
terug. U moet zelf de kosten voor de retourzending betalen.” (Zie onder voor een overzicht van de bedenktijden)
3. Bevoegde rechtbank: Leg een concrete bevoegde
rechtbank en het toepasselijke recht vast.

Productgegevens, prijzen
De prijzen voor elk aangeboden product of elke aangeboden dienst moeten duidelijk zichtbaar en ondubbelzinnig
zijn. Bijkomende kosten moeten duidelijk worden vermeld.
De enige uitzonderingen hierop zijn de btw en eventuele
verzend- of leveringskosten. Deze moeten op het eindoverzicht voorafgaand aan de betaling worden getoond.
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Colofon
Het colofon bevat volledige gegevens over de bedrijfsnaam, het adres en het telefoonnummer van het bedrijf. In
Duitsland, Oostenrijk en voor bedrijven in Zwitserland die
goederen of diensten leveren naar EU-landen, is het colofon wettelijk voorgeschreven. De internationale kaartorganisaties eisen echter in elk geval een colofon. Het colofon
voor een website kan er als volgt uitzien:
Colofon
SIX Payment Services biedt financiële instellingen en handelaren veilige en innovatieve oplossingen in de hele waardescheppingsketen van het cashloze betalingsverkeer. Als een van de toonaangevende Europese transactieverwerkers ondersteunt
SIX Payment Services financiële instellingen bij de volledige afwikkeling van hun
kaartbetalingen. Met de modernste infrastructuur zorgt SIX Payment Services voor
een efficiënt en veilig transactieproces tussen kaarthouders, kaartemittenten en
handelaren.
Zwitserland
SIX Payment Services AG
Hardturmstr. 201
Postvak
8021 Zürich
T +41 (0)848 66 4444
F +41 (0)848 66 4444
Directie: Jürg Weber

Click-to-accept-button
De click-to-accept-button vereist van de koper dat hij met
een muisklik actief bevestigt dat hij de algemene voorwaarden en de bepalingen over de bedenktijd heeft gelezen en heeft geaccepteerd.

Duitsland
SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92–94, D-22415 Hamburg
T +49 40 325 967 0, F +49 40 325 967 111

Ik heb de Algemene Voorwaarden en de bepalingen 

naar de kassa

over de bedenktijd gelezen en ga hiermee akkoord.

Directie: Sascha Breite, Panagiotis Karasavvoglou
Handelsregister: HRB 121831
(Kantongerecht Hamburg)
BTW-nummer: DE208835438
Belastingnummer: 26/895/05034

Als de klant dit niet accepteert, dan mag u volgens de
instructies van de grote kaartorganisaties de order niet
aannemen. Dit laat u de klant op de volgende manier
weten:
Foutmelding
U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de bedenktijd.

Terugvordering van een al afgerekend aankoopbedrag, omdat de klant de gekochte
goederen of diensten weigert of de aankoop betwist.
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Bedenktijd in de lidstaten
Land

Bedenktijd

Land

Bedenktijd

Land

Bedenktijd

Land

Bedenktijd

AT

7 werkdagen (de zaterdag wordt
uitdrukkelijk niet meegerekend)

FR

7 werkdagen

LT

7 werkdagen

ES

7 werkdagen, volgens de rechtsnormen
in het land waarin de leverancier is
gevestigd

BE

7 werkdagen

DE

2 weken

LU

7 werkdagen

SE

14 dagen

CY

14 dagen

GR

10 werkdagen

MT

15 dagen

GB

7 werkdagen

CZ

14 dagen

HU

8 werkdagen

NL

7 werkdagen

DK

14 dagen

IE

7 werkdagen

PL

10 dagen

EE

14 dagen

IT

10 werkdagen

SK

7 werkdagen

FI

14 dagen

LV

ten minste 14 dagen

SI

15 dagen
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Nadere informatie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0514:FIN:DE:PDF

Opmerking
Als exploitant van een webwinkel bent u verplicht zich aan alle wettelijke en contractuele regels te houden en om uw
beveiligingsmaatregelen voortdurend aan te passen aan de actuele ontwikkelingen. SIX Payment Services kan deze
verantwoordelijkheid niet van u overnemen. Wij adviseren u echter graag wat betreft de uitvoering van de noodzakelijke
maatregelen.

U vindt uw lokale contactpersoon op: www.six-payment-services.com/kontakt
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
Postvak
CH-8021 Zürich

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Wenen
Oostenrijk

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
22415 Hamburg
Duitsland

