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Handelswaren/diensten 

Facturatie 

Handelsnaam* Conform KvK 

Statutaire naam* Conform KvK 

Contactpersoon* De heer  Mevrouw 

Locatieadres* 

Postcode* Plaats* Land* 

Telefoon 1* Telefoon 2 

BTW nummer 

KvK nummer* 

E-mailadres 

E-mailadres facturatie 

Ja, ik wil op de hoogte gehouden 

worden van aanbiedingen en acties 

Naam rekeninghouder* 

Zakelijk IBAN nummer* 

Welke producten verkoopt u of welke diensten biedt u aan?* 

IBAN voor incasso* 

Factuuradres (indien afwijkend van het locatie adres) 

Bedrijfsnaam 

Adres 

Postcode Plaats 

IBAN ten behoeve van uitbetaling transacties 

Bedrijfsgegevens 
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CCV Cloud Connection 

Type uitbetaling (van toepassing bij meerdere betaalautomaten) 

Telefoon 

Land 

Tarief per debetkaartbetaling: € 0,061 

Terminal abonnement: € 3,25 per betaalautomaat, per maand 

Met de CAT oplossing heeft u een omnichannel oplossing, waarbij u een betaalautomaat kunt integreren met een cloud- 

based omgeving. Om deze koppeling te realiseren vragen wij u onderstaande informatie in te vullen. 

Ja, ik kies voor de CCV Cloud Connection oplossing. Activatiekosten: €19,95 

Te koppelen webshop/cloud-kassa 
URL Platform/Shop systeem (bijvoorbeeld Magento) 

Vul hieronder de gegevens in van de CCV ITS betaalautoma(a)t(en) die u wenst te koppelen. 

CCV Terminal ID (voorbeeld: CT123456) Type 

 Attended   Unattended 

 Attended   Unattended 

 Attended   Unattended 

 Attended   Unattended 

 Attended   Unattended 

Application Programming Interface 

Om uw webshop te laten communiceren met de CCV server, is in de meeste gevallen een Application Programming 

Interface (API) vereist. 

Ja, ik verleen hierbij mijn toestemming aan CCV en de developer van mijn webshop om de API-documentatie van 

CCV Pay te delen, met als enig doel de integratie van CCV Pay met de webshop te realiseren. 

Contactpersoon webshop development/integratie 

E-mailadres webshop development/integratie

 Uitbetaling per betaalautomaat (standaard)  Uitbetaling per vestiging 

Vergoedingen en tarieven 
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Verschoven boekingsperiode (optioneel) 

Doorlopende SEPA machtiging 

Wettelijke verplichtingen inzake privacy 

 Ik kies voor een maandelijkse rapportage: € 1,95 per automaat, per maand 

 Ik kies voor een wekelijkse rapportage: € 4,95 per automaat, per maand 

 Ik kies voor een dagelijkse rapportage: € 9,95 per automaat, per maand 

E-mailadres 1 voor rapportage:

E-mailadres 2 voor rapportage:

Ja, ik kies voor verschoven boekingsperiode: €2,95 per betaalautomaat, per maand. 

De boekingsperiode eindigt om uur. 

Toestemming doorlopende machtiging 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CCV Nederland 
doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens het afnemen van producten en/of diensten en 
tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CCV Nederland. CCV 
zal mij het kenmerknummer verstrekken op de eerstvolgende factuur. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

• CCV treedt in het kader van deze overeenkomst op als “Verwerkingsverantwoordelijke” als bedoeld in artikel 4 onder 7
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CCV is zelfstandig verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die zij verwerkt met betrekking tot de diensten die CCV aan Acceptant levert uit hoofde van de op CCV 
toepasselijke regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de WWFT, aangezien zij zelf doel en middelen van verwerking
vaststelt, gezien het feit dat zij voor Acceptant optreedt als financiële instelling in haar hoedanigheid van Payment
Facilitator; 

Rapportages 

CCV Nederland 

Westervoortsedijk 55 

6827 AT Arnhem 

Nederland 

Incassant ID 

NL04ZZZ091032920000 
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Condities 

Voor akkoord 

• De persoonsgegevens die Acceptant aan CCV verstrekt, zullen uitsluitend door CCV worden gebruikt om de 
overeengekomen diensten te kunnen leveren en haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen; 

• CCV verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, 
daaronder in ieder geval begrepen de AVG en UAVG en overeenkomstig het privacy beleid zoals gepubliceerd door CCV 
in haar privacy statement, beschikbaar via www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy-statement; 

• CCV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen 
vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang, rekening houdende met de stand 
der techniek en wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. 

 

 

• Alle genoemde bedragen gelden per betaalautomaat en zijn exclusief BTW. 

• De meest recente 'Algemene Voorwaarden CCV Group B.V.', de 'Aanvullende Algemene Voorwaarden inzake 
Betaalmethoden' alsmede het "Privacy Statement" maken onlosmakelijk deel uit van dit contract en zijn hierop van 
toepassing. Door ondertekening van deze aanvaag verklaart akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden. De 
voorwaarden en het privacy-statement zijn beschikbaar via www.ccv.eu/nl/algemeen/algemene-voorwaarden en 
www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy-statement. 

• Deze aanvraag wordt omgezet in een Overeenkomst na acceptatie door CCV Nederland. 

 

 

Door het tekenen van deze offerte/opdrachtbevestiging gaat u akkoord met de voorwaarden van CCV, zoals hierboven 

beschreven. 

 
Handtekening(en) Tekenbevoegd persoon 1 Tekenbevoegd persoon 2 (indien van toepassing****) 

 
Initialen en achternaam*  De heer  Mevrouw  De heer  Mevrouw 

Functie* 

Plaats van ondertekening* 

Datum van ondertekening* 

Handtekening* 

 

 
** Indien op het uittreksel van de KvK staat aangegeven dat er meerdere tekenbevoegde personen zijn, dienen alle personen te tekenen die volgens het 
uittreksel KvK, dan wel de statuten, daartoe bevoegd zijn. 

http://www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy-statement%3B
http://www.ccv.eu/nl/algemeen/algemene-voorwaarden
http://www.ccv.eu/nl/algemeen/privacy-statement
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