Edenred Nederland
Postbus 29048
3001 GA Rotterdam
t: +31 (0)10 240 03 40
f: +31 (0)10 404 93 01

Aanvraagformulier
Ticket Restaurant®

e: info-nl@edenred.com
w: www.ticketrestaurant.nl
KvK 24 277271
BTW: NL 0021.85.568.B.01

Ja, wij gaan Ticket Restaurant® maaltijdvouchers accepteren.
Stuur ons gratis het complete horeca aanmeldingspakket toe met daarin o.a. de Ticket Restaurant ®
deursticker en de portvrije retourenveloppen!

Naam van zaak
Handelsnaam
KvK nummer
Adres zaak
Postcode

Plaats

Telefoon
Fax
Contactpersoon					

M

V

Functie contactpersoon
Eventueel correspondentie adres
E-mail adres
Website

Aanvullende gegevens:
Soort keuken:
IBAN voor terugbetaling:		

BIC:

T.n.v.:

Ondergetekende verbindt zich ertoe iedere wijziging van één van hierboven vermelde gegevens onmiddellijk ter kennis te
brengen aan Edenred Nederland BV. Op deze aanmelding zijn de algemene voorwaarden van toepassing (z.o.z.).
Aan uw aansluiting bij Ticket Restaurant ® zijn geen andere kosten verbonden dan de terugbetalingsprovisie over de ingeleverde
tickets. Deze bedraagt 5%.
Opgemaakt te:
Op:
Stempel en handtekening van de klant:

Dit formulier kunt u per email terugsturen naar: info-nl@edenred.com.
Faxen kan ook naar (010) 404 93 01 of per post opsturen naar: Edenred Nederland ,
Postbus 29048, 3001 GA Rotterdam

Algemene Aansluitingsvoorwaarden voor acceptatie Ticket Restaurant® maaltijdbonnen, hierna te noemen ‘TR’.
1. Wijze van aansluiting
Edenred Nederland B.V. beslist over de aanvaarding of de weigering van elke
aanvraag tot aansluiting en is in geen geval gehouden haar beslissing te
rechtvaardigen.
2. Voorwerp van de aansluiting
De aansluiting geeft de toegelaten aangeslotene het recht binnen de grenzen
van de voorwaarden hierna vermeld:
- melding te maken van zijn aansluiting bij het betaalsysteem Ticket Restaurant®:
- van Edenred Nederland B.V. terugbetaling te verkrijgen van de TR, uitgegeven
door deze laatste en door de aangeslotene ter betaling ontvangen.
3. Gebruik van de Ticket Restaurant®-vouchers en verplichtingen
voor de aangeslotene
De Ticket Restaurant®-vouchers mogen door de aangeslotene slechts aanvaard worden ter betaling van maaltijden, met uitsluiting van elk ander goed
of dienst. Zij mogen onder geen voorwaarde verhandeld worden tegen geld.
De aangeslotene is ertoe gehouden bij ontvangst een handelsstempel op de
daartoe bestemde plaats het TR te plaatsen. Hij is de enige verantwoordelijke
voor elk gebruik van de TR dat in strijd is met de hierboven vermelde beschikkingen.
4. Geldigheidsperiode van de TR
De aangeslotene verplicht zich de TR slechts te aanvaarden gedurende de
geldigheidsperiode die op de voorzijde vermeld is.
5. Verzenden
De aangeslotenen sturen zonder kosten de TR naar de vestiging van Edenred
Nederland B.V.. Edenred Nederland B.V. zal in geen geval en om welke reden
ook aansprakelijk zijn voor diefstal, verlies of vernietiging, die zou kunnen
voorkomen naar aanleiding van de wijze van opsturen of verzending gekozen
door de aangeslotene, waarvan deze laatste alleen de gevolgen draagt.

per aangetekend schrijven en uiterlijk 14 dagen voordat de nieuwe tarieven
van kracht worden, bekendmaken. Indien dit niet gebeurt, wordt het nieuwe
tarief als bindend beschouwd.
8. Aankondiging acceptatie Ticket Restaurant® maaltijdbonnen
Edenred Nederland B.V. zal aan de aangeslotene bij zijn aanvraag een sticker
met daarop het logo van Ticket Restaurant® toesturen, waaruit aansluiting
blijkt bij het betaalsysteem van Ticket Restaurant®. De aangeslotene verplicht
zich deze sticker zichtbaar op zijn etalageraam of op de ingangsdeur van zijn
restaurant aan te brengen en ontzegt zich het recht hiervan enig ander gebruik te laten maken, met name hem over te dragen of aan derden te geven.
De aangeslotene stelt Edenred Nederland B.V. in staat de aansluiting te
melden in alle publicaties of publiciteit.
9. Beëindiging van de overeenkomst
De overtreding door de aangeslotene van ongeacht welke verbintenis hiermee akkoord geacht, geeft Edenred Nederland B.V. de mogelijkheid deze
overeenkomst van rechtswege te ontbinden en dit zonder ingebrekestelling.
Bovendien kan elke partij op ieder ogenblik een einde maken aan de
overeenkomst, mits deze 30 dagen van tevoren wordt opgezegd, per aangetekende brief.
Bij het einde van de overeenkomst zal de aangeslotene gehouden zijn:
- onmiddellijk elke publiciteit over Ticket Restaurant® weg te nemen en terug
te geven aan Edenred Nederland B.V.;
- binnen 15 dagen en ten laatste na beëindiging aan Edenred Nederland B.V.
alle TR die hij nog in zijn bezit heeft te overhandigen ter terugbetaling, met
dien verstande dat na die datum geen enkele indiening van TR nog aanleiding zal geven tot uitbetaling.
10. Geschil
Elk geschil betreffende deze overeenkomst of haar uitvoering, met name met
betrekking tot de terugbetaling van TR, zal uitsluitend onder de bevoegdheid
vallen van de burgerlijke rechter te Rotterdam.

6. Terugbetaling van TR
De TR zullen uitsluitend terugbetaald worden na overhandiging bij de vestiging
van Edenred Nederland B.V. tot de laatste werkdag van de derde maand
volgend op de geldigheidsdatum op de voorzijde van het Ticket Restaurant®
Lunch & Dinner Ticket. Zijn deze drie maanden voorbij, dan worden de TR
niet meer terugbetaald.
TR worden los van elkaar aangeboden, geordend in dezelfde richting, niet
geniet, noch gevouwen of geknipt, voorzien van handelsstempel van aangeslotene.
Elke overdracht zal vergezeld zijn van een volledig ingevuld, gedateerd en
ondertekend afgifteformulier.
Elke daadwerkelijke overdracht van TR bij de vestiging van Edenred Nederland B.V. verplicht de laatste tot terugbetaling.
De TR overhandigd door de aangeslotene, zullen onderworpen worden aan
een elektronische telling en zullen worden terugbetaald per overschrijving
maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de TR. In geval van afwijking, wat
het aantal en/of de waarde van de overhandigde TR betreft, tussen de
vermeldingen van de aangeslotene op het afgifteformulier enerzijds en de
telling en/of waardebepaling verricht door Edenred Nederland B.V. anderzijds, zullen de resultaten verkregen door Edenred Nederland B.V. gelden. De
aangeslotene ziet zonder enig voorbehoud af van enige betwisting van deze
resultaten. Het is Edenred Nederland B.V. toegestaan op elk ogenblik de
voorwaarden van terugbetaling te wijzigen, mits tenminste 30 dagen van tevoren, dit is gemeld aan de aangeslotene. Deze laatste heeft de mogelijkheid, indien hij niet akkoord gaat met bovengenoemde wijzigingen van zijn
aansluiting af te zien per aangetekend schrijven aan Edenred Nederland B.V..
Dit binnen de hierboven genoemde termijn van 30 dagen. Bij in gebreke blijven daarvan zullen de wijzigingen, voorgesteld door Edenred Nederland B.V.,
beschouwd worden als uitdrukkelijk aanvaard door de aangeslotene en bij
gevolg als verplichtend.
7. Kosten
5% zal afgehouden worden van de totaalbedragen van de ingeleverde TR
voor verwerkingskosten.
Edenred Nederland B.V. behoudt zich het recht voor bovenstaande tarieven
te herzien. Edenred Nederland B.V. maakt deze herziening zes weken van
tevoren schriftelijk aan de aangeslotene bekend. De aangeslotene heeft in dit
geval het recht de overeenkomst met Edenred Nederland B.V. te beëindigen
vanaf de dag dat deze herzien wordt. De aangeslotene moet deze beëindiging
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