Algemene voorwaarden Qantani
Qantani B.V.
Mauritsstraat 1
9724 BH Groningen
KVKnr:55155537
BTWnr:NL851588232B01

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden/overeenkomst wordt verstaan onder:
Overeenkomst
De tussen Merchant en Qantani gesloten overeenkomst inzake het gebruik van de Payengine
Merchant
De rechtspersoon of onderneming (inclusief gelieerde ondernemingen) partij in de Overeenkomst, de
middels een website producten en/of diensten aanbiedt en betaling daarvan met gebruikmaking van
de Payengine van Qantani wil werken
Qantani
Qantani BV, gevestigd te Groningen, eigenaar en aanbieder van de Payengine
Klanten
Klanten van Merchant die producten en/of diensten van Merchant willen afnemen middels de website
van Merchant
Payengine
Dienst van Qantani waarmee online betaaltransactie verwerkt kunnen worden
Acquirer
De op de Payengine van Qantani aangesloten (acquiring-) Bank
Transactie
Op de website van Merchant gegeven opdracht van de Klanten tot betaling van producten en/of
diensten van Merchant, welke met behulp van de Payengine ter financiële verwerking wordt
aangeboden aan de Acquirer.
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Backoffice
Naam voor de pagina waarop de Merchant real time transactieoverzichten kan inzien, filteren en
dowloaden.

2. Definities
2.1 Met de Payengine levert Qantani een dienst ten behoeve van het verwerken van
online betalingen van klanten aan de website van de Merchant. Qantani stelt hiervoor de
Merchant software ter beschikking waarmee:
 Klanten van de Merchant transacties kunnen verrichten op de website van de Merchant;
 Transacties ter verwerking worden aangeboden aan Acquirers en het resultaat realtime
electronisch wordt teruggemeld aan de Merchant;
 Merchant kan met behulp van een gebruikerscode en een password, op afgeschermde
pagina's (Backoffice), de rapportage van transacties raadplegen
2.2 Qantani verleent Merchant middels de Overeenkomst een niet-exlusieve gebruikerslicentie op de
Payengine.
2.3 Het is voor de Merchant niet toegestaan om de diensten van de Qantani Payengine uit te
besteden aan derden.

3. Tarieven en betalingen
3.1 Qantani is gerechtigd de tarieven 1x per jaar aan te passen met een aankondigingstermijn van 1
kalendermaand.
3.2 Facturatie van de aansluitkosten en/of abonnementskosten geschiedt na afloop van de
eerstvolgende kalendermaand.
3.3 Betaling van de in 3.2 genoemde punten geschiedt op eerste vordering van Qantani middels
automatische incasso.
3.4 Merchants waarbij geen automatische incasso mogelijk is dienen openstaande facturen binnen
10 dagen te voldoen.
3.5 Bij meerdere malen niet kunnen afschrijven en/of incasseren van het verschuldigde bedrag,
behoud Qantani zich het recht voor om de toegang tot de Payengine en Backoffice pagina van
de Merchant te blokkeren, zonder dat dit de Merchant van zijn contractuele- en
betaalverplichtingen ontslaat.
3.6 Deblokkeren van de Payengine en Backoffice pagina kan plaatsvinden nadat de Merchant
alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.7 Over niet afgeschreven en/of te laat betaalde vorderingen zal de Merchant een vermeerdering
van €25,- op de factuur, en 12% per jaar over de totale openstaande factuur verschuldigd zijn.
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4. Geheimhouding
4.1 Qantani verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot de informatie inzake de transacties
welke voor de Merchant worden verwerkt
4.2 Qantani heeft het recht informatie inzake transacties aan derden te verstrekken indien zij op
grond van wettelijke bepalingen hiertoe verplicht is of wordt.
4.3 Qantani draagt zorg voor een beveiligde opslag van gegevens inzake transacties.
4.4 Transactiegegevens worden door Qantani zodanig vastgelegd dat deze, gedurende een jaar na
vastlegging, door Merchant kunnen worden geraadpleegd. Vervolgens worden deze door
Qantani gearchiveerd, en zolang bewaard als wettelijke bepalingen dit voorschrijven.
4.5 De vastgelegde gegevens leveren tussen Merchant en Qantani volledig bewijs van de gedane
verrichtingen, zolang daartegen geen tegenbewijs is geleverd.

5. Service en beveliging
Zie addendum Algemene Voorwaarden Mollie.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Zie addendum Algemene Voorwaarden Mollie.
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7. Duur, verlenging en beëindiging Overeenkomst
7.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en wordt
aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden.
7.2 De Overeenkomst wordt na twaalf maanden telkenmale stilzwijgend verlengd.
Behoudens opzegging die de ene partij schriftelijk naar de andere partij stuurt
met een opzegtermijn van een (1) maand.
7.3 Qantani is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen in het geval van:


Faillissement, aanvraag van surseance van betaling, onder
curatelestelling en overlijden van Merchant, een onder bewindstelling
van het vermogen van Merchant, een wettelijke schuldsanering van
Merchant of ontbinding van Merchant.



Misbruik van de Payengine door de Merchant. Hieronder wordt het
gebruik van de Payengine verstaan voor:
o

Verkoop/betaling van illegale goederen en/of diensten waarvan
de verkoop in land van herkomst en/of land van aanbieding
onwettig is;

o

Verkoop/betaling van niet bestaande producten of van producten
die Merchant met opzet niet gaat leveren; Bezigheden die op
grond van wettelijke bepalingen zijn verboden;



Merchant ingebreke is inzake zijn verplichtingen jegens Qantani,
voortvloeiend uit de Overeenkomst.



Merchant het imago van Qantani en/of aangesloten betaalmethodes
schade toebrengen.

7.4 Beëindiging van de overeenkomst op grond van het in het vorige lid van artikel
geschiedt onverminderd het recht van Qantani op vordering van niet betaalde
rekeningen vermeerderd met gemaakte kosten, en zonder restitutie van reeds
betaalde gelden.
7.5 Beëindiging van de overeenkomst op grond van het in het vorige lid van artikel
geschiedt dan wel met onmiddellijke ingang, dan wel volgens de opgestelde
“Afsluitprocedure Qantani” (die opvraagbaar is bij Qantani) conform de
regelgeving die verplicht is gesteld door overkoepelde organisaties (waaronder
Currence voor het betaalproduct iDEAL).

8. Toepasselijk recht
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
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