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Preambule
1. Tussen BS PAYONE (hierna BS PAYONE) en de contractpartner (hierna CP) 

bestaat een acceptatiecontract point-of-sale (POS) (hierna: acceptatieover-
eenkomst). De CP wil met betrekking tot betalingstransacties die op basis 
van de acceptatieovereenkomst worden afgewikkeld, de mogelijkheid krij-
gen om Dynamic Currency Conversion (hierna DCC) aan te bieden.

2. DCC is een procedure waarmee de valuta van een betalingstransactie met 
MasterCard- en Visa-betaalkaarten die bij een fysiek verkooppunt van de 
CP wordt geïnitieerd, automatisch kan worden omgerekend. Met DCC kan 
de kaarthouder in de kaartvaluta betalen in plaats van in de valuta van de 
CP. De valuta van de CP is de valuta waarin de CP goederen of diensten te 
verkoop aanbiedt. De kaartvaluta is de valuta waarin de uitgever van een 
betaalkaart (hierna: uitgever) de aan de betaalkaart gekoppelde rekening 
beheert. DCC kan alleen worden gebruikt indien de kaartvaluta een van de 
bovenstaande valuta‘s. BS PAYONE kan het aanbod van de bovenstaande 
valuta gedurende de looptijd van het contract op elk moment veranderen. 
BS PAYONE behoudt zich in het bijzonder het recht voor, om valuta zonder 
vervanging uit het aanbod te verwijderen. De Algemene Voorwaarden zijn 
van toepassing. Deze zijn in te zien via www.bspayone.com en altijd op te 
vragen bij BS PAYONE.

Indien de CP DCC aanbiedt, kan de kaarthouder voor de autorisatie van een 
betalingstransactie beslissen of hij DCC wil gebruiken. Hierbij wordt hem op 
het POS-apparaat de wisselkoers getoond waartegen het betalingsbedrag 
van de valuta van de CP wordt omgerekend naar de kaartvaluta (hierna: 
DCC-wisselkoers). Op basis van deze informatie kan de kaarthouder beslis-
sen of hij in de valuta van de CP of in de kaartvaluta wil afrekenen. Indien de 
kaarthouder beslist om in de kaartvaluta te betalen, wordt de betreffende 
betalingstransactie geïnitieerd in de kaartvaluta, waarbij het betalingsbe-
drag tegen de DCC-wisselkoers wordt omgerekend van de valuta van de CP 
naar de kaartvaluta. Indien de kaarthouder beslist om in de valuta van de 
CP te betalen, wordt de betreffende betalingstransactie geïnitieerd in de 
valuta van de CP. In een dergelijk geval geschiedt de omrekening van de 
valuta van de CP naar de kaartvaluta door de betreffende uitgever onder 
de tussen de kaarthouder en de uitgever overeengekomen voorwaarden 
en maakt deze geen onderdeel uit van deze voorwaarden. De CP wil dat het 
betalingsbedrag ook in de valuta van de CP wordt gecrediteerd indien de 
kaarthouder in de kaartvaluta wenst te betalen.

1. Plichten van BS PAYONE
BS PAYONE dient tegenover de CP de volgende prestaties te leveren met 
betrekking tot DCC:

1. BS PAYONE dient de CP op verzoek van de CP via het POS-apparaat (hierna: 
koersaanvraag) de voor een betalingstransactie op dat moment geldende 
DCC-wisselkoers (hierna doorslaggevende DCC-wisselkoers) te verzenden 
naar het POS-apparaat (hierna: koersaanbod). De koersaanvraag en het 
koersaanbod worden digitaal verzonden tussen het POS-apparaat en BS 
PAYONE.

2. BS PAYONE dient het betalingsbedrag tegen de relevante DCC-wisselkoers 
van de kaartvaluta om te rekenen naar de valuta van de CP indien BS PAY-
ONE voor de betreffende betalingstransactie een koersaanbod heeft uitge-
bracht en de kaarthouder deze betalingstransactie in de kaartvaluta heeft 
geautoriseerd. BS PAYONE dient in een dergelijk geval het betalingsbedrag 
in de valuta van de CP en niet in de kaartvaluta uit te betalen aan de CP.

3. De leden (1) en (2) gelden overeenkomstig voor creditnota‘s en terug-
boekingen. Hierbij gelden de op het tijdstip van de opdrachtverstrekking 
voor de creditnota of de terugboeking aan de CP aangeboden relevante 
DCC-wisselkoersen. Om deze reden is het mogelijk dat het bedrag dat weer 
aan de kaarthouder wordt gecrediteerd, lager is dan het bedrag dat bij de 
kaarthouder werd afgeschreven en dat de kaarthouder om deze reden aan-
spraak kan maken op een vergoeding door de CP. BS PAYONE is niet ver-
plicht de CP te vrijwaren tegen dergelijke aanspraken op een vergoeding.

2. Plichten van de CP
1. De CP dient de kaarthouder voor de autorisatie van de betreffende beta-

lingstransactie te vragen of hij de betalingstransactie wil autoriseren in de 
kaartvaluta of in de valuta van de CP. De CP mag de kaarthouder niet beïn-
vloeden bij zijn beslissing, de autorisatie van de betalingstransactie in de 
valuta van de CP niet belemmeren en geen procedures gebruiken waardoor 
de kaarthouder DCC gebruikt zonder dat hij uitdrukkelijk hiertoe beslist. 
De CP is ervan op de hoogte dat de toerekenbare niet-nakoming van deze 
plicht tot aanzienlijke schade kan leiden, die de CP aan BS PAYONE dient te 

vergoeden. § 254 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits burgerlijk wet-
boek) blijft onverminderd van kracht.

2. De CP mag voor het gebruik van DCC uitsluitend door BS PAYONE 
goedgekeurde POS-apparaten en de door BS PAYONE hiervoor beschik-
baar gestelde software gebruiken. De kosten voor de installatie en het 
gebruik van de POS-apparaten zijn voor rekening van de CP.

3. Indien de CP een hotel exploiteert en aan de kaarthouder een express-
check-out aanbiedt, mag hij een kaarthouder enkel de mogelijkheid tot 
gebruik van DCC aanbieden indien hij vóór de express-check-out een 
schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met de kaarthouder, volgens 
welke de kaarthouder uitdrukkelijk instemt met de afrekening van de 
betalingstransactie in de kaartvaluta. Voorts dient de CP de kaarthou-
der voordat deze toestemming verleent, er uitdrukkelijk en schriftelijk 
op te wijzen dat de toestemming van de kaarthouder niet kan worden 
herroepen en dat de doorslaggevende DCC-wisselkoers zonder verdere 
inlichting van de kaarthouder op een later tijdstip door de CP wordt vast-
gelegd.

3. Vergoeding
1. BS PAYONE betaalt DCC-provisie aan de CP voor iedere in de kaartvaluta 

geautoriseerde betalingstransactie waarbij gebruik gemaakt werd van 
DCC. BS PAYONE dient de CP de DCC-provisie iedere kalendermaand te 
betalen, uiterlijk op de 15e van de tweede maand na de betreffende 
betalingstransactie. De provisie is een brutoprovisie en is inclusief alle 
eventueel door de CP af te dragen belastingen. De partijen gaan ervan 
uit dat over de provisie geen omzetbelasting hoeft te worden berekend. 
Indien over de provisie onverhoopt omzetbelasting dient te worden be-
rekend, is de omzetbelasting bij de vergoeding inbegrepen en kan deze 
niet aanvullend worden gevorderd.

2. De CP dient BS PAYONE eenmalige aansluitkosten en een maandelijkse 
vergoeding per kalendermaand te betalen voor het beschikbaar stellen 
van DCC voor ieder POS-apparaat waarop DCC gebruikt kan worden. Voor 
de afrekening en betaling van de in dit lid (2) geregelde vergoedingen 
gelden de in het acceptatiecontract vastgelegde bepalingen over de 
door de CP aan BS PAYONE verder te betalen vergoedingen.

4. Aansprakelijkheid
1. Tenzij in deze voorwaarden anders overeengekomen, zijn BS PAYONE 

noch de CP jegens de betreffende andere partij aansprakelijk voor ge-
derfde winst, verwachte extra omzet, toename van de handelsactivitei-
ten, verhoging van de ondernemingswaarde of andere indirecte schade 
of gevolgschade die voortvloeit uit de niet-nakoming van een uit deze 
voorwaarden voortvloeiende plicht.

2. Tenzij in deze voorwaarden anders overeengekomen, is de aansprake-
lijkheid van de partijen voor niet-nakoming van plichten uit hoofde van 
deze voorwaarden beperkt tot de tegenwaarde van 100.000 Amerikaan-
se dollar per kalenderjaar.

3. De aansprakelijkheid van de partijen voor toerekenbaar veroorzaakt 
lichamelijk of dodelijk letsel alsmede voor een aansprakelijkheid die op 
grond van de toepasselijke wetten niet kan worden beperkt of uitgeslo-
ten, blijft onverminderd van kracht.

4. § 254 BGB blijft onverminderd van kracht.

5. Overige regelingen
1. Deze voorwaarden hebben dezelfde looptijd als de acceptatieovereen-

komst.

2. Tenzij anders overeengekomen, hebben de in deze voorwaarden gebru-
ikte begrippen dezelfde betekenis als in de acceptatieovereenkomst.

3. Tenzij in deze voorwaarden anders overeengekomen, blijven de rege-
lingen van de acceptatieovereenkomst onverminderd van kracht en zijn 
deze dienovereenkomstig van toepassing op deze voorwaarden.

4. Alle tussen de partijen bestaande afspraken over de uitvoering van DCC 
worden door deze voorwaarden vervangen.

5. Een eventuele anderstalige versie van de Gebruiksvoorwaarden van DCC 
wordt slechts als hulpmiddel aangeboden. Alleen de Duitstalige versie, 
die de contractpartner op aanvraag ter beschikking wordt gesteld, geldt 
als de offi ciële versie.

Voorwaarden voor het gebruik van DCC 
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