Voorwaarden betaalkaart WTC Hospitality
Voor het gebruik van de betaalkaart sluit u een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd met WTC Hospitality. Bij
die overeenkomst horen onderstaande voorwaarden.
1. De aanvrager van de betaalkaart verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier, het formulier naar
waarheid te hebben ingevuld en houder te willen worden van een betaalkaart met een betaalfaciliteit.
2. Alle door de aanvrager verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
3. Achteraf worden geen reclamaties geaccepteerd. Door ondertekening van de algemene voorwaarden gaat
de betaalkaarthouder automatisch akkoord met de nota die hij/zij achteraf van WTC Hospitality ontvangt.
4. De betaalkaart geeft standaard recht op gebruik gedurende één jaar. Hierna zal er een nieuwe betaalkaart
moeten worden aangevraagd. Indien de betaalkaart wordt aangevraagd om gebruikt te worden voor een beurs
of evenement zal hier een beperkte gebruiksperiode aan worden verbonden, van opbouw t/m afbouw van de
beurs. Bij elke beëindiging of einde van de gebruiksperiode van de betaalkaart, wordt de betaalkaart
automatisch geblokkeerd. Daarmee verliest de kaart zijn geldigheid. Overigens behoudt WTC Hospitality zich
het recht voor de betaalkaart te allen tijde te blokkeren of ongeldig te verklaren.
5. WTC Hospitality behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de betaalkaart af te wijzen.
6. De betaalkaarthouder is aansprakelijk voor alle uitgaven die met gebruikmaking van de betaalkaart zijn
gedaan. Dit geldt eveneens indien de betaalkaart buiten de wil van de houder in handen mocht komen van een
derde die er onbevoegd gebruik van maakt, tot het moment van blokkering.
7. Bij verlies of diefstal van de betaalkaart dient er onmiddellijk de volgende actie ondernomen te worden:
Er moet telefonisch melding worden gemaakt van het verlies van de betaalkaart. 058 – 294 15 90
Bij melding wordt de betaalkaart onmiddellijk geblokkeerd. Tot het moment van de blokkering is het risico
voor de betaalkaarthouder.
8. Bij verlies of diefstal wordt een nieuwe betaalkaart verstrekt. Hier zijn eenmalige kosten aan verbonden van
€ 5,- Mocht na ontvangst van de nieuwe betaalkaart de oude betaalkaart worden teruggevonden, dan kan deze
niet meer worden gebruikt en dient vernietigd te worden.
9. De betaalkaarthouder dient WTC Hospitality van elke wijziging in de door hem of haar verstrekte gegevens
op de hoogte te stellen.
10. WTC Hospitality behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene
voorwaarden. Wijzigingen zullen schriftelijk aan alle betaalkaarthouders kenbaar gemaakt worden. De
betaalkaarthouder die van zijn/haar betaalkaart geen gebruik meer wenst te maken, dient deze betaalkaart aan
WTC Hospitality te retourneren.
11. Op de door WTC Hospitality aangegane overeenkomsten, waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is
het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegd rechter te Leeuwarden.
12. De betaalkaarthouder gaat akkoord met een betaalkaartbijdrage van € 5,- per beperkt gebruik of per jaar.

