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Moneylogistics
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u hierbij de huurovereenkomst betreffende de huur van materialen en de
dienstverlening van services zoals omschreven in bijbehorende offerte.
Hieronder vindt u product gerelateerde informatie, op de hierop volgende pagina’s vindt u informatie en voorwaarden welke op
beide producttypen van toepassing zijn.

Muntautomaten
Munten voor in de automaten kunnen besteld worden bij Muntjesfabriek, Orakel, Drastic en Salentein onder vermelding van de
naam Moneylogistics. Zij kunnen u aangeven welke munten u kunt gebruiken, u kunt kiezen tussen breekmunten of ronde
munten, graag bij ons voortijds aangeven welke munten u gekozen heeft zodat het juiste uitgifte materiaal meegeleverd kan
worden. In overleg met 1 van onze medewerkers kan gekeken worden naar de prijsbepaling per munt en de samenstellingen
van de keuzemogelijkheden voor de bezoeker. Omdat de software steeds speciaal voor een evenement geschreven wordt zal
deze informatie ca. 14 dagen voor het evenement bekend moeten zijn.

Installatie en Service op locatie
Bij de inhuur van 1 of meerdere muntenautomaten-units zal altijd ten minste 1 medewerker van Moneylogistics op locatie
aanwezig zijn. Deze persoon zorgt voor een juiste installatie van de muntenautomaten-units, draagt zorg voor het aanvullen
van de munten in de betaalautomaten en voor het afromen van papiergeld tijdens het evenement. Na afloop van het
evenement zal deze persoon zich bezighouden met het op juiste wijze afsluiten van de automaten en de uitvoering van de
benodigde controles, overdracht van gelden, controlepapieren en overgebleven munten.
Tijdens het evenement zal hij ook voor vragen en storingen beschikbaar zijn. Indien geen betaalautomaten-units gehuurd
worden is er geen contactpersoon op locatie vanuit Moneylogistics.

Pinapparaten tbv bemande verkoop
De pinapparaten worden geleverd met een standaard handleiding, adapters en extra bonrollen. De apparaten zijn vooraf aan
levering volledig gecontroleerd en getest. Bij gebruik van de pinapparaten dient de gebruiker danwel opdrachtgever er zorg
voor te dragen dat de kopie transactiebonnen worden uitgedraaid en ook de (dag)totalen worden afgedrukt. De apparaten die
uit twee delen bestaan worden gekoppeld aangeleverd, bij loskoppelen van de apparaten zal de gehele configuratie verloren
gaan en zal het apparaat niet meer bruikbaar zijn.

Overige Zaken
-

De huurder wordt door Moneylogistics dringend geadviseerd direct na ontvangst altijd een testtransactie van bijvoorbeeld
€0,01 uit te voeren.
Betaling in het buitenland is op aanvraag mogelijk.
De mogelijkheid tot creditcardbetalingen is altijd aanwezig.
U dient als huurder zelf te zorgen voor verzekering van hetgeen op bijbehorende offerte is beschreven. Dit geldt voor zaken
als bijvoorbeeld diefstal, inbraak, vermissingen of beschadigingen in elke vorm.
De opdrachtgever dient te zorgen voor adequate beveiliging voor zowel de apparatuur als de medewerker geleverd door
Moneylogistics.
Gekoppelde pinpads en betaalterminals nooit loskoppelen van elkaar, hiermee verliest het apparaat zijn configuratie, het
apparaat werkt in dat geval niet meer.
Het tellen, sorteren en registreren van gelden uitgevoerd door een medewerker van Moneylogistics valt onder de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Moneylogistics is niet verantwoordelijk voor schades en/of beperkingen ten gevolge van slechte internetverbindingen of
stroomvoorzieningen.
Optioneel kan voor het geïnde papiergeld een geldtransport door een gecertificeerd bedrijf worden voorzien door
Moneylogistics, de kosten hiervoor zijn op aanvraag.
Reeds bestaande beschadigingen dienen direct danwel uiterlijk binnen 4 uur na ontvangst aan Moneylogistics te zijn bekend
gemaakt.
Storingen dienen altijd direct gemeld te worden aan Moneylogistics. Dit kan bij een medewerker van Moneylogistics op
locatie, wanneer geen medewerker van Moneylogistics aanwezig is, kan dit telefonisch op 085 486 3030. Bij storingen van
internet-routers kan een laptop noodzakelijk zijn voor een oplossing. Wanneer een storing of defect niet door de
medewerker ter plaatse of telefonisch opgelost kan worden, behoudt Moneylogistics zich het recht voor om op de
eerstvolgende werkdag een vervangend apparaat per pakketpost te versturen.
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-
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Als opdrachtgever stemt u ermee in dat de gegarandeerde uitbetaling door de acquirer (partij welke de transacties
verwerkt) geschiedt aan Moneylogistics (APSP) of een door haar aangewezen partij. De garanties, voorwaarden en condities
waaronder tegoeden aan u als opdrachtgever worden uitgekeerd zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de APSP
waarmee u als opdrachtgever een contractuele relatie onderhoudt. De Acquirer noch de schemes die bij een betaling
betrokken zijn, zijn aansprakelijk voor niet door de APSP nagekomen verplichtingen.
Als opdrachtgever kunt u zich verzekeren tegen het betalingsrisico dat u loopt voor wat betreft het ontvangen van
tegoeden.
Als opdrachtgever bent u verplicht tot geheimhouding van alle gegevens van kaarthouders, die tot u in het kader van
betalingen ter kennis komen; tevens om personeelsleden en/of voor u werkzame derden, die feitelijk toegang kunnen
verkrijgen tot deze gegevens, dezelfde geheimhoudingsplicht overeen te komen en zal u al hetgeen redelijkerwijs mogelijk
is doen om nakoming daarvan te bewerkstelligen; en tot geheimhouding van alle gegevens van kaarthouders waarvan u
kennis heeft en niet gerechtigd bent de gegevens die u ter kennis komen voortvloeiend uit uw dienstverlening voor enig
ander doel aan te wenden;

Internet

Via data kabels kan een internetverbinding op locatie worden aangesloten. De snelheid en betrouwbaarheid zal afhangen van
de aanwezige verbinding.
Internetvoorzieningen, door Moneylogistics, zijn uitsluitend bedoeld voor de werking van de pinapparaten en
muntenautomaten, wanneer er andere werkzaamheden op het netwerk worden uitgevoerd zal dit ten kosten gaan van het
netwerk en kunnen er storingen ontstaan. Kosten voor levering van internetvoorzieningen op aanvraag.

Borg
Voor het gehuurde geldt een waarborg, deze waarborg hoeft niet vooraf te worden betaald, deze zal, indien nodig, worden
ingehouden op de door u gemaakte omzet via de pinapparaten of muntenautomaten. Eventuele kosten voor schade en/of
vermissingen zullen met de borg verrekend worden. De borg is tevens van toepassing wanneer retour van de materialen nog
niet gebeurd is of vertragingen heeft opgelopen.
De borg zal bestaan uit een bedrag opgeteld uit onderstaande:
-

€1000,- per pinapparaat.
€500,- per internetrouter
€5000,- per muntenautomaat
Vervangingswaarde voor het gehuurde bij Moneylogistics, hiervan kan desgewenst een prijslijst worden opgevraagd.

Uitbetaling
Uitbetaling van de door Moneylogistics geïnde gelden zal, verminderd met de variabele kosten, de eventueel nog niet betaalde
vaste kosten en eventueel de kosten voor de gemaakte schades binnen maximaal 5 werkdagen na het evenement uitbetaald
worden op de opgegeven bankrekening. Wanneer er nog niet bekend is of er schade is of wanneer de kosten voor de
geconstateerde schade nog niet bekend is, zal in plaats hiervan de vastgestelde borg worden ingehouden. Zodra bekend is dat
er geen schade is of zodra de kosten van de schade bekend zijn zal het restant overgemaakt worden naar de opgegeven
bankrekening.
Alle geïnde gelden zullen, tot het moment van uitbetaling, geparkeerd worden op de rekening van ‘Stichting Derdengelden
Moneylogistics’.
Voor een correcte en volledige afhandeling van uw gelden dient u onderstaand formulier volledig ingevuld te retourneren aan
Moneylogistics. Dit aangevuld met de gevraagde overige gegevens en bestanden.
Zonder de benodigde gegevens en correct bevonden bijlagen zullen geen uitbetalingen worden gedaan!
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AANMELD FORMULIER : Algemene gegevens
Bedrijfsnaam
(juridische tenaamstelling conform de inschrijving Kamer van Koophandel)

Huisadres
(Het adres van uw (hoofd)kantoor). Dit adres zal gebruikt worden voor het opstellen van het contract

Postcode / plaats
Postadres

Zelfde als huisadres
Nee, namelijk adres
Postcode / plaats

Tenaamstelling
Factuur adres

Zelfde als huisadres
Zelfde als postadres
Nee, namelijk anders
Postcode / plaats

Telefoonnummer
Administratieve gegevens aangaande het verwerken van uw waarden
Bankrekening nr.

IBAN

(Het bankrekeningnummer waarop het bedrag van de gelden op overgemaakt dient te worden).

Stortingen ten name van
Omschrijving
(Omschrijving welke op het bankafschrift moet komen te staan)

Omzet dagen, van

tot en met

(De dagen dat er transacties plaats vinden, de evenement dagen)

Emailadres t.b.v. rapportage
Rapportage versturen t.a.v.

Man

vrouw
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Gegevens aangaande ons eerste contactpersoon bij uw organisatie
Achternaam
Voorletter(s)

Titel(s)

Telefoonnummer

Man

vrouw

Mobiel telefoonnummer

Emailadres
Gegevens aangaande de tekenbevoegde bij uw organisatie

Bij gezamenlijke bevoegdheid meerdere personen invullen en ondertekenen

Achternaam
Voorletter(s)

Titel(s)

Man

vrouw

Titel(s)

Man

vrouw

Emailadres
Functie
Achternaam
Voorletter(s)
Emailadres
Functie
Wanneer u de geldverwerking door Moneylogistics wilt laten verzorgen, kunt u dit
formulier samen met de volgende documenten aan ons retourneren.
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Aanmeldformulier
Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) waaruit blijkt wie
tekenbevoegd is
Kopie van legitimatie van tekenbevoegde. Dezelfde persoon / personen als
vermeld op het uittreksel Kamer van Koophandel. Bij gezamenlijke bevoegdheid
een kopie van beide personen.
Kopie van uw bankpas/bankafschrift waarvan de tenaamstelling gelijk is aan de
KvK
Ondertekende huurovereenkomst, getekend door de persoon die bevoegd is
volgens de KvK. Bij gezamenlijke bevoegdheid beide handtekeningen van
bevoegde personen volgens de KvK.

Naam

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening éérste en tweede tekenbevoegde

Print formulier

