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Algemene voorwaarden van MOONGROUP SAS  

Vanaf 01/03/2023

Artikel 1 - Definities  
"Mooncard bedrijfsabonnement": betekent het 
abonnement waarvan de prijs afhangt van het aantal 
werknemers van het bedrijf van de Klant en dat de 
Klant kan genieten van een eigen Mooncard 
rekening net als een toegang tot het bijbehorende 
Mooncard platform. De Klant kan 
Gebruikerslicenties aanmaken en koppelen aan het 
Mooncard bedrijfsabonnement.   

"Mobiele Applicatie" betekent de Mooncard 
applicatie die beschikbaar is in de App Store en 
Google Play.  

"Mooncard Kaart": de prepaid Visa® Corporate 
betaalkaart, beheerd door Paynovate als partner van 
de Leverancier, waarvan de betalingen ten laste 
komen van de Mooncard rekening.  

"Virtuele Kaart": een gedematerialiseerd 
herlaadbaar prepaid betaalmiddel van het type 
Visa® Corporate, beheerd door Paynovate als 
partner van de Leverancier, waarvan de betalingen 
ten laste komen van de Mooncard-rekening van de 
Klant en dat kan worden gebruikt voor eenmalige of 
terugkerende aankopen op het internet. 

"Klant": verwijst naar de onderneming die in het 
kader van haar beroepsactiviteit diensten aankoopt 
of zich erop abonneert, in voorkomend geval ten 
behoeve van geïdentificeerde Gebruikers.  

"Mooncard rekening ": de afgeschermde rekening 
van de Klant bij de Leverancier, specifiek bestemd 
voor het in rekening brengen van de zakelijke 
uitgaven van de Klant, evenals die van eventuele 
Gebruikers.  

"Contract" : betekent deze Algemene 
Voorwaarden, Bijlage 1 "Algemene Voorwaarden 
voor AIR FRANCE-KLM Flying Blue voordelen 
voor Mooncard Kaarten", Bijlage 2 met betrekking 
tot de Tarieflijst, Bijlage 3 met betrekking tot de 
Contract inzake de verwerking van 
persoonsgegevens, Bijlage 4 met betrekking tot de 
Algemene Servicevoorwaarden van AIG, Bijlage 5 
met betrekking tot de Algemene Voorwaarden voor 
de Conciërgedienst, Bijlage 6 met betrekking tot de 
Algemene Servicevoorwaarden van Paynovate en 
elk ander toepasselijk contractueel document 
afhankelijk van de tussen de Partijen bepaalde wijze 
van sluiting van het contract.  

"Persoonsgegevens": alle gegevens waarmee een 
natuurlijke persoon direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd. 

"Mooncard-gebruikersaccount ": betekent de 
persoonlijke toegang tot de Diensten, via de website 
of de Mobiele Applicatie, respectievelijk 
beschikbaar gesteld aan de Klant en zijn Gebruikers 
door de Leverancier. Elke Mooncard-
gebruikersaccountwordt beschermd door een 
identificatiecode en een wachtwoord die persoonlijk 
zijn voor de houder.  

"Fondsen": het geldbedrag dat door de Klant op zijn 
Mooncard-rekening wordt gestort, voorafgaand aan 
elk gebruik van de Virtuele Kaarten en Mooncard-
kaarten door hemzelf of zijn Gebruikers, en waarvan 
alle uitgaven in verband met het gebruik van deze 
kaarten bij erkende handelaars worden 
afgeschreven.  

"Leverancier" betekent Mooncard, een 
vennootschap genaamd Moongroup, een 
vereenvoudigde naamloze vennootschap met een 
maatschappelijk kapitaal van 204.786 euro, 
ingeschreven in het Handels- en 
Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 
818 620 783, intracommunautair BTW-nummer FR 
65 818 620 783, met maatschappelijke zetel te 68 
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parijs, 
handelend als agent voor Paynovate. In die 
hoedanigheid is deze ook erkend door de Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR"), 
gevestigd te 4 Place de Budapest CS 92459 75336 
Paris Cedex 09, als instelling voor elektronisch geld 
onder nummer 89380, erkenning die kan worden 
geraadpleegd op de website van ACPR in het frans 
Register van financiële agenten (REGAFI): 
www.regafi.fr. 

"Tariefoverzicht": het document met de tarieven 
voor de Diensten en opgenomen in Bijlage 2. 

"Mooncard-gebruikerslicentie": de door de 
Leverancier aan de Gebruiker verleende 
gebruikerslicentie.  

 



 
 

2 

"Partijen": betekent enerzijds de Leverancier en 
anderzijds de Klant, met inbegrip van de 
Vertegenwoordiger van de Klant, evenals  iedere 
Gebruiker van de Website/Mobiele Applicatie.  

"Paynovate": de naamloze vennootschap 
Paynovate, opgericht naar Belgisch recht, gevestigd 
te 1000 Brussel, Cantersteen 47, gereglementeerd 
door de Nationale Bank van België en houder van 
een Europees paspoort, ingeschreven bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 
BE 0506 763 929.  

"Betrokkenen": de natuurlijke personen wier 
Persoonsgegevens door de Leverancier worden 
verwerkt, in het bijzonder de Gebruikers. 

"Platform": de Mooncard-software en alle 
bijbehorende immateriële Diensten. 

"Diensten": alle diensten (materiële en 
immateriële) aangeboden door de Provider, 
waaronder met name: de opening van de Mooncard 
rekening; de opleidingen voor het verwerken van 
onkostennota's; de diensten voor het betalen van 
zakelijke uitgaven via de virtuele Mooncard-
gebruikerslicentie of met een fysieke kaart; de 
diensten voor het beheer van onkostennota's; de 
diensten voor het opslaan van onkostennota's, 
betalingsbewijzen en facturen; de analytische 
statistische diensten en de diensten aangeboden door 
de Mobiele Applicatie.  

"Toepasselijke regelgeving" betekent alle 
toepasselijke wetten, regels en wettelijke vereisten 
met betrekking tot de verwerking van 
Persoonsgegevens, waaronder de Algemene 
Verordening 2016/679 van de EU die op 25 mei 
2018 in werking is getreden en de Franse wet op de 
gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978, 
zoals gewijzigd. 

"Vertegenwoordiger van de Klant": de natuurlijke 
persoon met een wettelijk mandaat om in naam en 
voor rekening van de Klant te handelen. 

"Website": alle websites van de Leverancier, 
toegankelijk via de volgende URL's:  
https://www.mooncard.co/,  
https://app.mooncard.co/,   
Net als al hun pagina's.  

"Gebruiker": elke persoon die door de Klant aan de 
Aanbieder als begunstigde van de Diensten is 
geïdentificeerd; de gebruiker is de houder van een 

Mooncard-gebruikerslicentie en gebruiker van de 
Websites/Mobiele Applicatie. 

Artikel 2 - Sluiting van het Contract 

De wijze waarop het Contract tussen de Leverancier 
en de Afnemer tot stand komt, kan als volgt zijn:  

1) de Klant rechtstreeks online een contract 
sluit met de Leverancier door het 
bestelproces op de Website/Mobiele 
Applicatie te volgen, of  
 

2) de Klant contracteert door aanvaarding en 
ondertekening van een door de Leverancier 
opgestelde offerte (hierna de "Offerte") 
waaraan deze Algemene Voorwaarden zijn 
gehecht, of 
 

3) de Klant contracteert door aanvaarding en 
ondertekening van een met de Leverancier 
gesloten ad hoc Contract, waaraan de 
Algemene Voorwaarden zijn gehecht.  

De partijen verklaren uitdrukkelijk dat in het kader 
van de sluiting van het Contract en van elk 
contractueel document, eenvoudige of geavanceerde 
elektronische handtekeningen (identificatie met 
twee factoren), zoals die welke worden aangeboden 
door de door het ANSSI overeenkomstig decreet nr. 
2010-112 gekwalificeerde aanbieders van 
vertrouwensdiensten, de waarde hebben van een 
handgeschreven handtekening. 
De Leverancier kan, naar eigen goeddunken en 
zonder opgave van redenen, elke aanvraag tot het 
openen van een betaalrekening weigeren. Deze 
beslissing geeft in geen geval aanleiding tot 
schadevergoeding. De aanvrager wordt per e-mail 
van deze beslissing in kennis gesteld. 

Artikel 3 - Doel van de algemene 
dienstverleningsvoorwaarden 

Het doel van deze algemene voorwaarden voor 
diensten (hierna de "algemene voorwaarden") is de 
contractuele betrekkingen tussen de partijen te 
regelen, en met name de voorwaarden waaronder de 
leverancier zijn diensten aan de klant aanbiedt. De 
Klant kan zich met name abonneren op één of meer 
Mooncard Business Abonnementen en één of meer 
Mooncard Gebruikerslicenties ten behoeve van 
bevoegde gebruikers, om hen in staat te stellen hun 
zakelijke uitgaven via de Mooncard Kaart of 
Virtuele Kaart te betalen. Daarvoor moet hij zich 
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abonneren op een Mooncard Bedrijfsabonnement 
waarmee hij de uitgaven van Gebruikers kan 
controleren en de boekhouding van hun zakelijke 
uitgaven kan beheren en integreren, via een software 
die toegankelijk is op hun Mooncard-
gebruikersaccount of via de Mobiele Applicatie. De 
Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de 
Website in een afdrukbaar formaat en via de 
Mobiele Applicatie. 

Een gedrukte versie van de Algemene Voorwaarden 
kan door de Leverancier op eerste verzoek van de 
Afnemer of een Gebruiker worden verstrekt.  

Voor alle informatie wordt de Klant verzocht 
contact op te nemen met de Leverancier: 

- per e-mail: support @mooncard.co ; 
- per telefoon: +33 1 79 75 11 91. 

Artikel 4 - Aanvaarding van de algemene 
voorwaarden  

De onvoorwaardelijke aanvaarding van de 
Algemene Voorwaarden door de Klant en elke 
Gebruiker is een verplichte voorwaarde voor het 
gebruik van alle Diensten, met inbegrip van de 
creatie van een Mooncard rekening en/of een 
Mooncard-gebruikersaccount. De Klant en elke 
Gebruiker erkennen dat zij de Algemene 
Voorwaarden en elk ander contractueel document 
volledig hebben gelezen. 

De initiële aanvaarding van de Algemene 
Voorwaarden kan gebeuren via de Website/Mobiele 
Applicatie. Het bestaat, voor de Vertegenwoordiger 
van de Klant en voor elke Gebruiker, uit het 
aanvinken van de vakjes die overeenstemmen met 
de zinnen van aanvaarding van de Algemene 
Voorwaarden van Diensten, zoals: "Ik erken de 
Algemene Voorwaarden van Diensten te hebben 
gelezen en aanvaard".   De klantmanager en elke 
Gebruiker worden aldus geacht de Algemene 
Voorwaarden te hebben ondertekend.  

De Beheerder van de Klant erkent de bewijskracht 
van de automatische registratiesystemen van de 
Leverancier en doet, behoudens tegenbewijs, 
afstand van het recht om deze in geval van 
betwisting te betwisten.  

Elke Cliënt of Gebruiker erkent de 
rechtsbevoegdheid te hebben om deze Algemene 
Voorwaarden te aanvaarden. 

De Leverancier behoudt zich het recht voor de 
inhoud van de aangeboden diensten aan te passen of 
te wijzigen, met name met het oog op eventuele 
uitbreidingen en verbeteringen van de Diensten. 

Elk voorstel tot wijziging van deze Algemene 
Voorwaarden zal aan de Klant worden meegedeeld 
op papier of op een andere duurzame drager, ten 
laatste één maand voor de beoogde 
toepassingsdatum. Indien de Afnemer de 
Leverancier niet vóór de datum van toepassing van 
de wijzigingen wraakt, geldt dit als aanvaarding van 
de wijzigingen. De nieuwe Algemene Voorwaarden 
worden eveneens aan de Klant en de Gebruikers 
voorgelegd bij hun eerste aansluiting gedurende één 
maand na hun inwerkingtreding. 
In geval van betwisting kan de Cliënt, zonder boete, 
de annulering vragen van de opties waarop hij heeft 
ingeschreven en zijn toegang blokkeren onder de 
voorwaarden van artikel 16. Indien de gebruiker het 
niet eens is met de nieuwe algemene voorwaarden, 
zal de toegang tot de diensten door Mooncard 
worden geblokkeerd zonder dat de prijs van de 
diensten en het Contract aan de klant worden 
aangepast. 

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat het gebruik 
van de Website/Mobiele Applicatie en de Diensten 
uitsluitend is voorbehouden aan professionals (in de 
zin van punt 3 van het inleidende artikel van de 
Consumentenwet), volwassenen of geëmancipeerde 
minderjarigen, die volledig handelingsbekwaam 
zijn. De Klant verklaart en garandeert dat de 
Gebruikers over deze capaciteit beschikken. 

Juridische informatie over de Host en de Provider, 
inclusief contactgegevens en eventuele vermogens- 
en registratiegegevens, wordt verstrekt in de 
juridische mededeling van de Website en op de 
Mobiele Applicatie.  

Artikel 5 - Laden van de Mooncard rekening  

De Leverancier behoudt zich het recht voor om 
laadtransacties die niet aan de onderstaande 
voorwaarden voldoen te weigeren of op te schorten.  

De Fondsen worden door de Vertegenwoordiger van 
de Klant op de Mooncard rekening geladen met alle 
door het Platform aangeboden middelen, vanaf de 
bankrekening van de Klant, geopend bij een derde 
bankinstelling, vooraf gecontroleerd en 
goedgekeurd door de Leverancier onder de 
voorwaarden van artikel 6.2 van deze voorwaarden, 
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met dien verstande dat het laden door een derde 
partij niet wordt aanvaard.  

De Klant kan vragen dat de bankrekening voor het 
laden wordt vervangen door een andere 
bankrekening waarover hij beschikt. In dit verband 
controleert de Leverancier de nieuwe rekening en 
kan hij de rekeningwijziging weigeren.  

Alle oplaadtransactiesmoeten voldoen aan de 
veiligheidseisen van de wet en de partners van de 
leverancier. Deze oplaadtransactiesworden 
automatisch aanvaard, maar kunnen binnen 24 uur 
na de overschrijving worden onderworpen aan een 
voorafgaande controle op naleving.  

De Leverancier verplicht zich, in samenwerking met 
haar partner Paynovate, ervoor te zorgen dat de 
Fonden eigendom blijven en blijven van de 
Opdrachtgever.  

Het saldo van de Mooncard rekening van de klant 
moet altijd tegoed zijn voor de duur van het contract. 
Indien dit niet het geval is, verbinden de Klant en de 
Klantmanager zich ertoe een positief saldo te 
herstellen binnen één werkdag na een schriftelijke 
kennisgeving door de Leverancier per e-mail. Bij 
gebreken daarvan kan de Leverancier alle accounts 
of licenties die met de Klant zijn verbonden, 
blokkeren. 

Artikel 6 - Rechten en verplichtingen van de 
Leverancier en de Afnemer 

Artikel 6.1 - Rechten en verplichtingen van de 
Leverancier 

De Immateriële Diensten worden ter beschikking 
gesteld van de Klant en Gebruikers via de Website 
en de Mobiele Applicatie, op hun respectievelijke 
Mooncard-gebruikersaccounts, en worden 
beschermd door een persoonlijke identificatiecode 
en wachtwoord.  

De Leverancier verbindt zich ertoe om naar beste 
vermogen alle functionaliteiten en diensten 
beschikbaar te houden die in het tussen de 
Leverancier en de Klant gesloten contract zijn 
vastgelegd. 

De Leverancier verbindt zich ertoe de Klant en zijn 
Gebruikers alle eventuele correctieve en functionele 
updates ter beschikking te stellen. 

De Leverancier verbindt zich ertoe, op eenvoudig 
verzoek per e-mail of per post, alle op zijn servers 

opgeslagen gegevens over  respectievelijk de Klant 
of de Gebruiker ter beschikking te stellen van de 
Vertegenwoordiger van de Klant en van elke 
Gebruiker. 

De leverancier verbindt zich ertoe een systeem voor 
gegevensback-up en dienstcontinuïteit te gebruiken. 
De leverancier zorgt in elk geval voor een back-up 
van de informatie die hij in zijn informatiesysteem 
verwerkt en maakt het mogelijk zijn diensten en 
gegevens op elk moment te herstellen. De 
leverancier garandeert de integriteit van de gegevens 
waarvan een back-up is gemaakt en zal regelmatig 
de nodige back-up- en hersteltest uitvoeren om de 
integriteit van de gemaakte back-ups te verifiëren. 

De Leverancier verbindt zich tot naleving van zijn 
verplichtingen uit hoofde van de Toepasselijke 
regelgeving, zoals omschreven in artikel 17 van 
deze Voorwaarden. 

De Klant machtigt de Leverancier om bij 
professionele derden bewijzen van uitgaven in te 
winnen wanneer deze met een Mooncard-
betaalmethode worden gedaan. 

Artikel 6.2 - Rechten en verplichtingen van de 
Klant 

6.2.1 - De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen 
dat zijn laadbankrekening is goedgekeurd door een 
bankorganisatie. Dit is een essentiële verplichting 
waarvan de niet-nakoming de uitvoering van de 
Contract verhindert. De Klant erkent zo dat het niet 
nakomen van deze verplichting een grond voor 
ontbinding van het Contract vormt.  

6.2.2 - Verplichte documenten : Overeenkomstig 
de bepalingen van het Monetair en Financieel 
Wetboek met betrekking tot de strijd tegen het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme is de Klant verplicht om de Leverancier 
binnen zeven (7) kalenderdagen na het aangaan van 
een zakelijke relatie elk document te verstrekken dat 
de identificatie van de onderneming, haar 
bestuurders evenals de uiteindelijke begunstigden 
(K-Bis of gelijkwaardig voor een buitenlandse 
vennootschap van minder dan drie maanden oud, 
identiteitsdocumenten en bewijs van verblijf van 
minder dan drie maanden oud van de beheerders die 
aanwezig zijn op de K-Bis of gelijkwaardig voor een 
buitenlandse vennootschap en van de 
aandeelhouders die meer dan 25% van de 
vennootschap in handen hebben, identiteit van de 
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gebruikers die begunstigden zijn van Mooncard-
gebruikersvergunningen, met name namen, 
voornamen, geboortedata, enz.) De Klant garandeert 
de Leverancier dat alle verstrekte informatie actueel 
en nauwkeurig is. De Afnemer verbindt zich er 
tevens toe deze zo nodig onverwijld bij de 
Leverancier te actualiseren. De Afnemer erkent dat 
het niet verstrekken van deze informatie en 
documenten voor de Leverancier een reden is om de 
Contract te beëindigen. Desondanks bij gebreken 
van opzegging van het Contract door de 
Leverancier, blijft de Klant gehouden zijn facturen 
voor de onderschreven Diensten te betalen. De Klant 
verbindt zich ertoe de Leverancier te vergoeden voor 
alle schade veroorzaakt door valse verklaringen of 
valse identiteiten. 

6.2.3 - Gebruik van de Diensten: Door deze 
Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verbindt de 
Klant zich ertoe de hem ter beschikking gestelde 
Diensten op redelijke wijze te gebruiken en er geen 
onrechtmatig gebruik van te maken. 

De Website en de Mobiele Applicatie verlenen de 
Klant een persoonlijk, niet-exclusief, niet-
overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de 
Diensten te gebruiken, voor de gehele duur van het 
Contract en voor de gehele wereld. De Klant moet 
de Diensten gebruiken in overeenstemming met zijn 
behoeften en zijn documentatie. In het bijzonder 
wordt het Mooncard bedrijfsabonnement 
uitsluitend verleend om de Klant en zijn Gebruikers 
in staat te stellen de Diensten te gebruiken, met 
uitsluiting van elk ander doel.  

Het gebruiksrecht betekent het recht om de Diensten 
voor te stellen en uit te voeren Contractig hun 
bestemming, in SaaS-modus (Software as a Service) 
via een verbinding met een elektronisch 
communicatienetwerk. De Klant mag de Diensten in 
geen geval aan derden ter beschikking stellen en het 
is hem ten strengste verboden de Diensten op enige 
andere wijze te gebruiken, met name, maar niet 
beperkt tot, elke aanpassing, wijziging, vertaling, 
schikking, verspreiding, decompilatie.  

6.2.4 - Aanvaarding van de algemene 
voorwaarden van de Paynovate dienstverlener: 
De activering, het laden van de Mooncard rekening 
en de toekenning van het Mooncard 
bedrijfsabonnement vereisen de aanvaarding door 
de Klant en de Gebruikers van de Algemene 

Gebruiksvoorwaarden van het Mooncard - 
Paynovate Programma (link in Bijlage 6 van deze 
Algemene Voorwaarden) 

Artikel 7 - Duur 

Bij gebrek aan tussen de Partijen overeengekomen 
afwijkende bepalingen, wordt de Contract gesloten 
voor onbepaalde duur, vanaf de datum van 
aanvaarding door de Klant van deze Algemene 
Voorwaarden, of van een Offerte, of van een ad hoc 
Overeenkomst. Het Contract kan door beide partijen 
worden opgezegd met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van één (1) maand.  

De opzegging van het Contract door de Klant moet 
per e-mail met ontvangstbevestiging worden 
gestuurd naar support@mooncard.co.  

Wanneer het Contract, als gevolg van een 
dwingende bepaling, van bepaalde duur is, kan de 
Klant zich abonneren op aanvullende Diensten naast 
de Diensten waarop aanvankelijk was ingetekend 
(bijvoorbeeld door het aantal Mooncard 
Gebruikerslicenties te verhogen), in de loop van het 
Contract. De Klant kan het aantal Diensten waarop 
hij tijdens de duur van het Contract heeft ingetekend 
echter niet verminderen; elke verhoging van het 
aantal Diensten geldt dus tot het einde van het 
Contract. De inwerkingtreding van het Contract leidt 
tot de beschikbaarheid van de Mooncard rekening, 
die in principe onmiddellijk is, maar een korte 
vertraging kan vereisen. 

Artikel 8 - Tarieven  

De tarieven voor de diensten zijn opgenomen in de 
bijgevoegde Tariefoverzicht (bijlage 2). Deze 
tarieven luiden in euro, exclusief belastingen, en 
zullen worden verhoogd met de BTW en andere 
geldende belastingen. 

De Leverancier behoudt zich het recht voor al deze 
tarieven te allen tijde te wijzigen, met dien verstande 
dat deze tariefwijzigingen van toepassing zullen zijn 
(i) op nieuwe Contracten, en/of (ii) op lopende 
Contracten indien van toepassing, mits de Klant 
vooraf op de hoogte is gesteld van de wijziging van 
de AV en zijn instemming heeft bevestigd onder de 
in artikel 4 genoemde voorwaarden. 

Artikel 9 - Betalings- en 
factureringsvoorwaarden  
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9.1 De Tariefoverzicht bepaalt dat de facturering op 
forfaitaire basis of op maand- of jaarbasis geschiedt. 
Bij een jaarlijkse factuur wordt achteraf betaald, bij 
een maandelijkse factuur is de termijn verschuldigd. 
Een begonnen termijn is verschuldigd door de 
Afnemer, tenzij anders aangegeven door de 
Leverancier. Bij beëindiging van een Mooncard 
bedrijfsabonnement en/of een Mooncard-
gebruikerslicentie gedurende de periode wordt geen 
vergoeding betaald voor de periode gedurende 
welke de licentie/abonnementslicentie door de 
Leverancier is opgeschort.  

 
9.2 De betaling van de facturen geschiedt via 
automatische incasso of betaalkaart.  
In het kader van de online betaling met kredietkaart 
zijn de diensten onmiddellijk betaalbaar, de betaling 
gebeurt dan op het ogenblik van de bestelling, door 
mededeling van het kredietkaartnummer van de 
Klant via een beveiligd betalingssysteem (Carte 
Bleue, Visa, Mastercard netwerkkaarten worden 
aanvaard).                                     

9.3 In geval van domiciliëring zal de Website of 
Mobiele Applicatie aan de Klant in de 
betalingsinterface de datum van de domiciliëring en 
het bedrag ervan specificeren, net als  de frequentie, 
die kan variëren volgens de Klant. 

De Vertegenwoordiger van de Klant kan ook een 
bestelling plaatsen op deze Website of de Mobiele 
Applicatie en betalen via domiciliëring door zijn of 
haar bankgegevens op te geven. 

Automatische incasso's worden uitgevoerd via 
beveiligde transacties door een aanbieder van een 
online betalingsplatform.  

In geval van onbetaalde facturen of op verzoek van 
de Klant, kan de betaling van de verschuldigde 
facturen rechtstreeks op de Mooncard rekening van 
de Klant geschieden. 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 
441-10 tot L. 441-16 van het Franse Wetboek van 
Koophandel betreffende de betalingsvoorwaarden 
tussen ondernemingen, en tenzij in het contract 
anders is bepaald, zijn de facturen van de 
Leverancier betaalbaar via SEPA-domiciliëring van 
de bankrekening van de Klant gelijktijdig met de 
datum van uitreiking van de factuur zonder korting 
voor vervroegde betaling. Geen enkele cheque, 

wissel of wissel geldt als geldige betaling zolang de 
Leverancier het volledige verschuldigde bedrag niet 
heeft geïnd.  

Artikel 10 - Te late betaling  

Elke betalingsachterstand leidt automatisch en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een 
boetetarief voor de Cliënt dat gelijk is aan de 
rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op 
haar meest recente herfinancieringsoperatie, 
vermeerderd met 10 procentpunten. Deze rente loopt 
vanaf de dag waarop de factuur verschuldigd is tot 
de dag waarop de factuur volledig is betaald. Een 
aanvullende forfaitaire vergoeding van veertig euro 
(€ 40) voor incassokosten is eveneens verschuldigd. 
Bovendien kunnen de Diensten worden opgeschort 
totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn 
betaald.  

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de 
Leverancier bij de uitvoering van deze Contract  

11.1 De Leverancier is slechts gehouden tot een 
middelenverbintenis.  

11.2 Leverancier kan op geen enkele wijze door 
Afnemer of diens Gebruikers aansprakelijk worden 
gesteld onder de volgende voorwaarden: 

- het internet een open netwerk is, in geval van 
inbraak op de Website of de Mobiele Applicatie, 
hacking van de gegevens op de Website/Mobiele 
Applicatie of zelfs besmetting van de 
Website/Mobiele Applicatie door 
computervirussen; 

- indien het bezoek, door de internetgebruiker, van 
een Website die toegankelijk is via een op de 
Website aanwezige hyperlink hem schade 
berokkent; 

- in geval van onmogelijkheid van toegang tot de 
Website of de Mobiele Applicatie die de 
beschikbaarheid van de Diensten om welke reden 
dan ook verhindert, met inbegrip van technische en 
onderhoudsredenen. 

11.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 
11.2 en voor zover het bewijs van een fout van 
leverancier wordt geleverd door cliënt of, in 
voorkomend geval, door zijn gebruikers, is de 
aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot een 
bedrag dat overeenkomt met één jaar facturering van 
de diensten en in ieder geval tot de 
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verzekeringslimiet van leverancier. In het geval dat 
een Dienst geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar 
wordt gesteld, heeft de Klant maximaal zes (6) 
maanden (vanaf de datum van toegang tot de online 
dienst) om een claim in te dienen. Na deze periode 
wordt geen enkele klacht aanvaard.  

Artikel 12 - Bijstand  

Om de continuïteit van de diensten aan de Klant en 
de Gebruiker te waarborgen en om eventuele 
problemen bij het gebruik van de Website/Mobiele 
Applicatie te verlichten, zal de Aanbieder een 
ondersteuningsdienst opzetten om dergelijke 
problemen te verhelpen.  

De ondersteuningsdienst voor deze Website en de 
Mobiele Applicatie is bereikbaar via het volgende e-
mailadres: support@mooncard.co. De Leverancier 
verbindt zich ertoe binnen zeven (7) werkdagen op 
elk verzoek te antwoorden.  

De Leverancier biedt de Klant en zijn Gebruikers 
ook een hotline, of telefonische assistentie, om hun 
vragen te beantwoorden. De hotline is telefonisch 
bereikbaar op +33 1 75 85 82 88, van maandag tot 
en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur en op 
vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. De Leverancier 
behoudt zich het recht voor misbruik te bestraffen. 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten met 
betrekking tot de op deze Website en de Mobiele 
Applicatie geïntegreerde en gepubliceerde 
elementen  

Alle elementen van deze Website en de Mobiele 
Applicatie behoren toe aan de Provider of worden 
door de Provider op de Website en de Mobiele 
Applicatie gebruikt met de toestemming van hun 
eigenaars.  

De handelsmerken en logo's op de Website en de 
Mobiele Applicatie zijn geregistreerd door de 
Aanbieder, of mogelijk door één van zijn partners. 
Elke persoon die overgaat tot de weergave, 
reproductie, imbricatie, distributie en heruitzending 
ervan, wordt bestraft met de sancties waarin het 
Wetboek van Intellectuele Eigendom voorziet, 
tenzij de rechthebbende (de Leverancier en/of de 
betrokken partner) uitdrukkelijk toestemming heeft 
verleend. 

Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of 
video-inhoud, zonder dat deze lijst volledig is, is 
strikt verboden en komt neer op namaak. Elke klant 

die zich schuldig maakt aan een inbreuk kan zijn 
Mooncard-gebruikersaccounts en Accounts zonder 
kennisgeving of schadevergoeding laten 
verwijderen, en de leverancier kan ook op eigen 
initiatief of op initiatief van zijn vertegenwoordiger 
gerechtelijke stappen tegen hem ondernemen.  

Artikel 14 - Commerciële verwijzing  

De Klant aanvaardt dat de Leverancier zijn naam 
mag gebruiken als commerciële referentie in geval 
van schriftelijke toestemming van deze laatste 
tijdens de duur van hun commerciële relatie. 

De Klant heeft het recht alle publicaties waarin zijn 
naam voorkomt in te zien en in te trekken. In geval 
van intrekking verbindt de Leverancier zich ertoe de 
publicatie binnen één werkdag in te trekken, waarbij 
de Leverancier desondanks het recht behoudt de 
genoemde publicatie te anonimiseren om deze te 
behouden. 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bemiddeling  

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan 
het Franse recht.  

Met uitzondering van bepalingen van openbare orde, 
moeten alle geschillen die in het kader van de 
uitvoering van deze Algemene Voorwaarden 
mochten ontstaan, aan de Leverancier worden 
voorgelegd ter minnelijke schikking, voordat enige 
rechtsvordering wordt ingesteld. Er wordt 
uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een 
minnelijke schikking de termijnen voor het instellen 
van een rechtsvordering niet opschorten. Tenzij de 
openbare orde anders bepaalt, is elke 
rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van 
deze Algemene Voorwaarden onderworpen aan de 
bevoegdheid van de rechtbanken van het Hof van 
Beroep van Parijs - Frankrijk.  

Artikel 16 - Beëindiging  

16.1. De leverancier heeft het recht het Contract van 
rechtswege te beëindigen en vervolgens de toegang 
tot de Mooncard-diensten in te trekken, met name in 
geval van mededeling van valse informatie, het 
uitvoeren van illegale en/of immorele activiteiten, 
vermoedens van witwassen of financiering van 
terrorisme, of bedreigingen tegen werknemers van 
Mooncard, niet-betaling van de Diensten nadat een 
ingebrekestelling per aangetekend schrijven binnen 
een termijn van acht (8) dagen zonder resultaat is 
gebleven, niet-nakoming van de verplichtingen van 
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dit Contract, opening van een procedure van curatele 
of vereffening, weigering van de Klant om alle 
vereiste documenten en informatie mee te delen of 
bij te werken, onder de voorwaarden van artikel 6.2 
van de Algemene Voorwaarden. De opzegging van 
het Contract door de Leverancier geschiedt 
onmiddellijk per aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging. De opzegging gaat in op de 
datum van die brief. 

16.2 Leverancier en Afnemer kunnen in geval van 
overmacht de Contract beëindigen onder de 
voorwaarden van artikel 19 en in het bijzonder 
artikel 19.4.  

16.3 Voortijdige beëindiging van de Contract voor 
bepaalde tijd door de Klant of door toedoen van de 
Klant vereist betaling van het saldo van de 
onderschreven Diensten. Het saldo van de 
onderschreven Diensten betekent het saldo van de 
minimumlicenties en het Enterprise Licentie-
abonnement waarop is ingetekend, vermenigvuldigd 
met het aantal resterende maanden tot het einde van 
de verbintenis, met dien verstande dat de lopende 
maand als verschuldigde maand geldt. De 
vermindering van het aantal onderschreven Diensten 
heeft geen invloed op het minimumbedrag dat 
tijdens de verbintenis wordt gefactureerd.  

16.4 Beëindiging van de Contract zal resulteren in 
het afsluiten van het Mooncard rekening van de 
Klant binnen 72 uur na beëindiging van de Contract. 

De terugstorting van ongebruikte Fondsen op de 
Mooncard rekening van de klant wordt op verzoek 
van de klant kosteloos door de aanbieder uitgevoerd.  

In geval van beëindiging van een Mooncard 
rekening die reeds is aangerekend voor betalingen 
met Virtuele Kaarten of Mooncard-kaarten, worden 
de met kaarten betaalde bedragen niet terugbetaald.  

16.5 In geval van beëindiging zal de Leverancier de 
Klant via de Website of Mobiele Applicatie 
informeren over de aanstaande beëindiging van zijn 
abonnement, en zal de Klant het gebruik van enige 
toegangscode tot de oplossingen en 
Applicatiediensten staken.  

Artikel 17 - Bescherming van Persoonsgegevens  

Voor de uitvoering van de door haar aangeboden 
Diensten zal de Aanbieder Persoonsgegevens 
verzamelen en optreden als onderaannemer, in 
overeenstemming met de Toepasselijke 

regelgeving. De voorwaarden voor de verwerking 
van deze gegevens staan in bijlage 3. 

Artikel 18 - Nietigheid/Invaliditeit  

Indien een bepaling van deze Voorwaarden 
onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, 
wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn van de 
Voorwaarden en heeft zij geen invloed op de 
geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige 
bepalingen, die volledig van kracht blijven.  
 

Artikel 19 - Overmacht  

19.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door vertraging of tekortkoming in de 
nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van 
overmacht. 

Met name de volgende gebeurtenissen worden als 
overmacht beschouwd: natuurrampen, brand, 
stakingen, oproer, oorlogen of aanslagen, 
dwingende voorschriften van de nationale of 
internationale overheid die met name verband 
houden met epidemieën, en meer in het algemeen 
elke gebeurtenis buiten de wil van de Leverancier 
die op het moment van aanvaarding van de 
Algemene Voorwaarden redelijkerwijs niet kon 
worden voorzien, waarvan de gevolgen niet door 
passende maatregelen kunnen worden vermeden en 
waardoor de Leverancier zijn verplichting niet kan 
nakomen. 

19.2 Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het 
intreden van de overmachtsituatie informeert de 
Leverancier de Afnemer schriftelijk over het bestaan 
van de overmachtsituatie, de ingangsdatum, de 
vermoedelijke of mogelijke duur ervan en de 
gevolgen van de overmachtsituatie voor zijn 
vermogen om zijn verplichtingen na te komen. In dit 
verband zal de Leverancier alle redelijke 
inspanningen leveren om de gevolgen van de 
overmachtsituatie voor de uitvoering van zijn 
verplichtingen te beperken. 

19.3 In geval van overmacht bestaande uit 
dwingende voorschriften van nationale of 
internationale overheden van tijdelijke aard, worden 
de verplichtingen van de leverancier opgeschort 
voor de duur van deze voorschriften (en eventuele 
verlengingen daarvan) en worden de contractuele 
termijnen met een overeenkomstige periode 
verlengd.  
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In geval van overmacht van andere aard worden de 
verplichtingen van de Leverancier opgeschort voor 
een periode van maximaal drie (3) maanden vanaf 
het optreden van de gebeurtenis, gedurende welke 
periode de Afnemer en de Leverancier zo nodig 
zullen trachten overeenstemming te bereiken over 
de voorwaarden voor de voortzetting van hun 
contractuele relatie ondanks het optreden van deze 
gebeurtenis. 

19.4 Indien leverancier na afloop van de in artikel 
19.3 bedoelde periode als gevolg van de 
overmachtsituatie nog steeds niet in staat is enige 
verplichting uit hoofde van deze algemene 
voorwaarden na te komen, kunnen leverancier en 
cliënt de Contract van rechtswege ontbinden. De 
partij die van deze bepaling gebruik wil maken, stelt 
de andere partij per aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging in kennis van haar besluit. De 
beëindiging wordt dan van kracht binnen dertig (30) 
dagen na ontvangst van genoemde kennisgeving 
door de andere partij.  

Artikel 20 - Onjuistheden  

De Aanbieder zal alles in het werk stellen om 
onnauwkeurigheden, fouten of informatie die niet in 
overeenstemming is met de bepalingen van de 

Algemene Voorwaarden, de wettelijke 
kennisgevingen of het handvest van 
Persoonsgegevens 
(https://www.mooncard.co/privacy-policy) zo snel 
mogelijk te corrigeren. Hetzelfde geldt in geval van 
ongeoorloofde wijzigingen van de inhoud van de 
Website, de Mobiele Applicatie of de nevendiensten 
(bv. sociale netwerken) die te wijten zijn aan 
handelingen van derden.  

In dergelijke gevallen kan de Klant bij de 
Leverancier een klacht indienen onder vermelding 
van de betrokken fout, onnauwkeurigheid of 
tegenstrijdigheid en de plaats daarvan.  

Artikel 21 - Klachten  

Klachten kunnen worden ingediend door contact op 
te nemen met de Leverancier per post en/of e-mail 
op de adressen genoemd in artikel 2 van deze 
Algemene Voorwaarden.  

Artikel 22 - Intuitu Personae  

Deze Algemene Voorwaarden worden ten aanzien 
van de Klant intuitu personae gesloten. De 
Algemene Voorwaarden zijn daarom  niet 
overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar 
door de Klant zelf. 
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Algemene Voorwaarden van Diensten - Bijlage 1  
Algemene Voorwaarden van AIR FRANCE KLM Flying Blue  

Voordelen voor Mooncard Kaarten

1. Doel van de algemene 
uitkeringsvoorwaarden 
 
De mogelijkheid om Flying Blue Miles te 
sparen wordt, onder voorbehoud van  
specifieke voorwaarden in het contract, 
geboden aan elke nieuwe gebruiker die zijn 
Mooncard Kaart heeft geactiveerd vanaf 
26/01/2021 (hierna "Miles" genoemd) en aan 
elke gebruiker die zijn Card vóór deze datum 
heeft geactiveerd, op verzoek en onder de 
voorwaarden die hieronder in artikel 2 worden 
vermeld.  
Met de Flying Blue Miles-spaaroptie kunnen 
gebruikers Miles sparen voor alle aankopen die 
zij met hun Mooncard Kaart doen. 

2. Voorwaarden voor het verdienen van miles  
 
2.1 Het is de verantwoordelijkheid van de 
Mooncard-gebruiker om zijn/haar Flying Blue-
nummer in te voeren op de interface van 
zijn/haar Mooncard-gebruikersaccount. De 
naam die bij het Flying Blue-nummer hoort, 
moet dezelfde zijn als de naam op de 
Maankaart. 
2.2 Indien de gebruiker geen Flying Blue-
account heeft voor het verkrijgen van zijn 
Mooncard Kaart en van de voordelen van deze 
bijlage wenst te profiteren, dient hij kosteloos 
een account te openen op de website 
www.flyingblue.com.  
Op de Gebruiker zijn de Algemene 
Voorwaarden van het Flying Blue-programma 
van toepassing. De aanbieder is niet 
verantwoordelijk voor de registratie, 
implementatie en toepassing van het Flying 
Blue-programma door de gebruiker. 

3. Kilometerstand 
 
3.1 Gebruikers kunnen Miles sparen zodra zij 
op de interface van de Website en de Mobiele 
Applicatie een geldig Flying Blue-nummer op 
hun naam hebben ingevuld, dat overeenstemt 
met de naam die in hun Mooncard-
gebruikersaccount is vermeld, zonder enige 
terugwerkende kracht. 
3.2 Het aantal gespaarde Miles zal zichtbaar 
zijn op de interface van de Website of op de 

Mobiele Applicatie en toegankelijk zijn voor 
elke Gebruiker onder de hieronder in artikel 6 
van deze Bijlage vermelde voorwaarden.  
3.3 Het verzamelen van Miles is toegankelijk 
op https://app.mooncard.co/ en varieert 
volgens de Mooncard-gebruikerslicentie.  
3.4 Gebruikers die een Mooncard 
rekeningopenen hebben negentig (90) dagen 
de tijd om hun Flying Blue nummer in te 
voeren in hun Mooncard-gebruikersaccount 
om te profiteren van een welkomstbonus, mits 
zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 
en 3.1 van deze Bijlage.  
Het bedrag van de bonus wordt berekend in 
Miles en varieert volgens de Mooncard-
aanbiedingen die bij de registratie van het 
Flying Blue-nummer zijn gekozen. De bonus 
bedraagt 7.000 Miles voor de eerste 
inschrijving op een Mooncard Mobility-
aanbieding of een Mooncard Corporate-
aanbieding. Voor alle nieuwe Mooncard 
Premium klanten is de bonus 21.000 Miles. 
Deze bonus wordt overgemaakt naar de Flying 
Blue-rekening onder de voorwaarden van 
artikel 6 en met name artikel 6.4.  
De welkomstbonus is slechts eenmaal geldig, 
per Gebruiker, voor de gehele duur van het 
Contract. 
3.5 De in de artikelen 3.4 en 3.9 van deze 
bijlage vastgestelde toeslagen en schalen 
kunnen te allen tijde worden gewijzigd. 
Elke Gebruiker kan het bedrag van de schalen 
die van kracht zijn op de dag van 
ondertekening van deze Algemene 
Voorwaarden van Diensten raadplegen op het 
volgende adres https://app.mooncard.co/ 
3. Miles die op de Mooncard-
gebruikersaccount van de gebruiker zijn 
bijgeschreven en na één jaar (verjaardag van 
het Miles-tegoed) niet door de gebruiker zijn 
overgedragen naar zijn/haar Flying Blue-
account, worden permanent verwijderd uit de 
Mooncard-gebruikersaccount van de 
gebruiker en kunnen niet langer worden 
overgedragen naar zijn/haar Flying Blue-
account. 
3.7 Er kan een discrepantie bestaan tussen de 
boeking van uw Miles op uw Mooncard-
rekening en uw uitgaven. 
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3.8 De kilometerfactor die van toepassing is op 
de Mooncard Premium Licentie is beperkt tot 
150.000 (honderdvijftigduizend) mijlen per 
jaar (een jaar begint op de datum van aanmaak 
van de licentie). Boven deze kilometerwinst 
gaat de schaal over op de schaal die geldt voor 
Mooncard Corporate Licenties. 
3.9 Mijlenschaal per 30 april 2022 

● Mooncard Mobility: 1€ = 1 Mile 
● Mooncard Corporate: 1€ = 1 Mile  
● Mooncard Premium: 1€ = 1,5 Miles.  

 

4. Debiteringen die niet in aanmerking worden 
genomen voor de kilometeradministratie 

 
4.1 De maandelijkse vergoedingen voor de 
Diensten. 
4.2 Verhogingen en boetes voor te late 
betaling. 
4.3 Geldopnames. 
4.4 Interne overschrijvingen binnen dezelfde 
Mooncard rekening of tussen verschillende 
Mooncard-rekeningen van dezelfde houder.  
4.5 Laadkosten. 
4.6 In het geval van vooruitbetalingen wordt 
voor de erkenning van Miles alleen de laatste 
betaling in aanmerking genomen. 
. 
 

5. Niet gespaarde Miles of intrekking van 
Miles 
 
5.1 Elke creditering of terugbetaling na een 
aankoop door een gebruiker (met inbegrip van 
die welke voortvloeien uit de afwijzing van 
goederen of diensten die met een Mooncard-
betalingsmethode zijn betaald) zal leiden tot 
een vermindering van het aantal Miles dat met 
de aankoop overeenstemt.  
5.2 Elke fraude bij het gebruik van de 
Mooncard Kaart of elk misbruik bij het sparen 
van Miles leidt tot het verlies van de 
overeenkomstige Miles. 

5.3 Beëindiging van een Mooncard-
gebruikerslicentie leidt tot onmiddellijke 
beëindiging van de Flying Blue-voordelen. 
5.4 De nog niet naar zijn Flying Blue-account 
overgebrachte Miles van de Gebruiker gaan 
verloren in geval van beëindiging van een 
Mooncard-licentie door Moongroup 
(overeenkomstig artikel 16.2 van de Algemene 
Servicevoorwaarden) of in geval van 
overlijden van de Gebruiker. 
 

6. Overdracht van Miles naar de Flying Blue-
rekening van de houder 
 
6.1 De overdracht van Miles naar de Flying 
Blue-rekening vanaf de Mooncard-ruimte van 
de Gebruiker kan alleen worden uitgevoerd als 
aan de volgende drie voorwaarden cumulatief 
is voldaan, namelijk: (i) de Mooncard is actief, 
(ii) de Klant is in orde met de betaling van zijn 
facturen en (iii) het saldo van de Mooncard 
rekening van de Klant is positief.  
Anders blijven de Miles geblokkeerd in de 
Mooncard-gebruikersaccount totdat het saldo 
positief is en/of de betalingen door de 
Leverancier zijn ontvangen. 
 
6.2 Om in aanmerking te komen voor 
overdracht moeten de door lopende uitgaven 
gespaarde Miles langer dan dertig (30) dagen 
in de Mooncard-ruimte zijn. 
6.3 Welcome Bonus Miles moeten meer dan 
honderdtwintig (120) dagen in de Mooncard-
gebruikersaccount zijn om in aanmerking te 
komen voor overdracht. 
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Algemene voorwaarden voor dienstverlening - Bijlage 2
Tariefvoorwaarden van kracht op 04/04/2022

 
De onderstaande gewijzigde tarieven gelden vanaf 4 april 2022 voor alle nieuwe Klanten. 
 
 Klanten die vóór 4 april 2022 een contract met de leverancier hebben ondertekend, zullen profiteren van de 
tarieven die bij de ondertekening van hun contract zijn gespecificeerd. Vanaf 30 april 2022 zal  
de kostentoerekening voor Mooncard Diensten echter anders zijn en zal de service charge nu van toepassing 
zijn. 
 
Het nieuwe tarief kan ook worden toegepast op bestaande klanten die zich vóór 4 april 2022 hebben ingeschreven 
en die dat wensen door contact op te nemen met hun accountmanager. 
 
De prijzen van Mooncard-diensten zijn als volgt opgebouwd:  
 
Mooncard Bedrijfsabonnement (per publiek of privaat bedrijf) 
De abonnementsprijs is afhankelijk van het aantal werknemers. Het is gebaseerd op de volgende voorwaarden: 

- 49 € excl. belasting per maand voor bedrijven met 0 tot 10 werknemers, 
- 199 € voor bedrijven van 10 tot 50,  
- 399 € voor bedrijven van 50 tot 200,  
- 899 € voor bedrijven van 200 tot 500,  
- Per offerte voor bedrijven met meer dan 500 werknemers.  

 
     Het Mooncard Bedrijfsabonnement geeft toegang tot :   

- om een Mooncard rekening te openen, 
- het Mooncard Platform, 
- het aanmaken en beheren van gebruikerslicenties. 

 
Prijs per Mooncard-gebruikerslicentie gebruiker 

● Gebruiker zonder Mooncard Kaart of Virtuele Kaart: €5 excl. btw per licentie per maand gefactureerd 
(alleen gebruikte maanden). 

● Gebruiker met Mooncard Kaart of Virtuele Kaart: €5 excl. btw per licentie per maand per gebruiker. 
 
Extra kosten:  

● Opstellen en verzenden van een circulaire: 79 € HT 
● PIN code herinnering: Gratis 
● Onderhoudskosten rekening: Gratis  
● Afgiftekosten: € 9,90 excl. btw / kaart 
● Betaling in eurozone: Gratis  
● Betaling buiten de eurozone: 3% van het transactiebedrag 
● Opname aan een geldautomaat in de eurozone: €2,50 per opname + 1,75% van het transactiebedrag, 

minimaal €4 
● Geldopname in vreemde valuta buiten de eurozone: €2,50 per opname + 1,75% van het transactiebedrag 

+ Wisselkosten: 3%. Minimum: €4 wisselkoers toegepast door Visa 
● Verwerpingskosten automatische incasso: 40 euro exclusief btw 
● Servicekosten: 0,5% van de ladingen 
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Algemene voorwaarden voor dienstverlening - Bijlage 3 

Bijlage betreffende de verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens 
 
Door ondertekening van dit aanhangsel komen de partijen overeen te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens en met name aan Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna: "de Europese verordening 
gegevensbescherming" of "EDPR") en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, inzake 
informatietechnologie, bestanden en vrijheden (hierna: de "wet informatietechnologie en vrijheden").  
 
1. DEFINITIES  
 

"Contract  betekent deze Algemene Voorwaarden, Bijlage 1 
"Algemene Voorwaarden van AIR France KLM Flying 
Blue voordelen voor Mooncard Kaarten", Bijlage 2 met 
betrekking tot de Tarieflijst, Bijlage 3 met betrekking tot 
de Contract inzake de verwerking van 
persoonsgegevens, Bijlage 4 met betrekking tot de 
Algemene Servicevoorwaarden van AIG, Bijlage 5 met 
betrekking tot de Algemene Voorwaarden van de 
Conciërgedienst, Bijlage 6 met betrekking tot de 
Algemene Servicevoorwaarden van Paynovate en elk 
ander contractueel document dat van toepassing is 
volgens de wijze van sluiting van het contract zoals 
bepaald tussen de Partijen.  

"Verwerking", "verantwoordelijke", 
"gemeenschappelijk verantwoordelijke", 
"onderaannemer", "persoonsgegevens" (of 
"persoonsgegevens"): 

deze termen hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd 
in de GDPR, voor zover zij van toepassing zijn op het 
Contract. 

"Diensten:  de door de Leverancier aan de Klant geleverde en in de 
Contract beschreven diensten. 

 

 "Gebruikersgegevens". 
 

betekent de Persoonsgegevens (naam, voornaam, 
functie, werkgever, telefoonnummer en e-mailadres 
indien van toepassing, zakelijke uitgaven) van de 
Gebruikers van de Diensten, door de Leverancier 
verwerkt in het kader van de uitvoering van het Contract 
namens en voor rekening en volgens de gedetailleerde 
instructies van de Klant.  

 

"Contactgegevens leverancier". betekent de Persoonsgegevens met betrekking tot het 
personeel van de Leverancier dat betrokken is bij de 
uitvoering van het Contract en in dit verband aan de 
Klant is meegedeeld. 
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"Klant contact gegevens". betekent de Persoonsgegevens met betrekking tot het 
personeel van de Klant, in het bijzonder de 
Vertegenwoordiger van de Klant, die betrokken zijn bij 
de uitvoering van het Contract en die in dit verband aan 
de Leverancier zijn meegedeeld. 

 

 
Alle in dit Verwerkingsschema Persoonsgegevens gebruikte begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven en 
hieronder niet zijn gedefinieerd, zijn gedefinieerd in de Contract.  
 
2 .   ACHTERGROND 
  
In het kader van het Contract moeten de Partijen Persoonsgegevens verwerken en zijn zij voornemens de 
voorwaarden voor de Verwerking van die Persoonsgegevens vast te stellen. 
  
3 .   SUBJECT 
  
Het doel van deze bijlage inzake de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Contract" genoemd) is de 
voorwaarden vast te stellen waaronder de partijen zich ertoe verbinden de verwerking van persoonsgegevens uit 
te voeren met het oog op de uitvoering van de Contract. 
  
4.   DUUR 

  
De Contract treedt in werking op de datum waarop het Contract in werking treedt en blijft van kracht voor de duur 
van het Contract en zolang de Partijen toegang hebben tot Persoonsgegevens die door de andere Partij in het kader 
van het Contract zijn verstrekt. 
  
Het aflopen of de beëindiging van het contract, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de geldigheid van 
deze Contract. 

  
5.   VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN 
  
De uitvoering van het Contract omvat de volgende Verwerkingen van Persoonsgegevens, waarvan de respectieve 
doeleinden hieronder worden gespecificeerd: 
  

-  De Verwerking door de Leverancier van Gebruikersgegevens, namens en voor rekening en volgens 
de gedetailleerde instructies van de Klant, met het oog op de uitvoering van het Contract; 

-  De verwerking door de Leverancier van de contactgegevens van de Klant ten behoeve van de 
uitvoering van het Contract; 

-  Verwerking van de Contactgegevens van de Leverancier ten behoeve van de uitvoering van het 
Contract. 

  
5.1.    VERWERKING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS 

  
5.1.1.     VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER           

  
De Leverancier verzamelt Gebruikersgegevens uitsluitend voor de uitvoering van het Contract. Wanneer de 
Leverancier krachtens het Contract Gebruikersgegevens verzamelt en vervolgens verwerkt, treedt hij op als 
Onderaannemer van de Klant. De Klant behoudt de hoedanigheid van Verwerker, in die zin dat hij het doel en de 
middelen van deze Verwerking bepaalt, d.w.z. het doel en de wijze van uitvoering ervan. 
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De Leverancier verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die redelijkerwijs 
noodzakelijk en passend zijn om de Persoonsgegevens die hij krachtens het Contract verwerkt, te beschermen 
tegen ongeoorloofde of toevallige toegang, wijziging, overdracht, openbaarmaking, verwijdering of vernietiging. 
  
De Leverancier ziet er tevens op toe dat alle personen die gemachtigd zijn om namens de Klant persoonsgegevens 
te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen of onderworpen zijn aan een passende 
wettelijke geheimhoudingsplicht en de nodige opleiding krijgen op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens. 
De leverancier verbindt zich ertoe met betrekking tot zijn instrumenten, producten, toepassingen of diensten 
rekening te houden met de beginselen van gegevensbescherming by design en gegevensbescherming by default. 
De leverancier zal als onderaannemer de nodige middelen inzetten om de verantwoordelijke voor de verwerking 
in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichting om in te gaan op verzoeken tot uitoefening van de rechten van 
de betrokkenen: recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet, recht op beperking van de verwerking, recht 
op gegevensoverdraagbaarheid, recht om niet aan een geautomatiseerd individueel besluit te worden 
onderworpen. 
 
Wanneer betrokkenen bij de leverancier een verzoek indienen om hun rechten uit te oefenen, stuurt de leverancier 
dit verzoek onmiddellijk na ontvangst per e-mail naar de klant. 
De Leverancier verbindt zich ertoe op verzoek van de Klant alle persoonsgegevens in zijn informatiesysteem te 
wijzigen of te wissen, met name wanneer een persoon zijn recht op toegang, rectificatie en wissing uitoefent, 
zodat de gegevens die de Leverancier over die persoon bijhoudt, juist en rechtmatig zijn en blijven. 
 
De Leverancier stelt de Klant binnen maximaal 24 uur na kennisname van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens per e-mail op de hoogte. Deze kennisgeving gaat vergezeld van alle relevante documentatie om 
de Klant in staat te stellen de inbreuk zo nodig aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit te melden. 
In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens stelt de Klant de nationale toezichthoudende 
autoriteit daarvan zo spoedig mogelijk en indien mogelijk binnen 72 uur na kennisneming in kennis. 
De kennisgeving bevat ten minste : 

● een beschrijving van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, zo mogelijk met inbegrip van 
de categorieën en bij benadering het aantal personen die door de inbreuk zijn getroffen en de categorieën en 
bij benadering het aantal betrokken persoonsgegevensrecords; 

● de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar 
verdere informatie kan worden verkregen; 

● een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; 
● een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de inbreuk in verband met 

persoonsgegevens ongedaan te maken, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om eventuele 
negatieve gevolgen te verzachten. 

Indien en voor zover het niet mogelijk is al deze informatie tegelijkertijd te verstrekken, kan de informatie zonder 
onnodige vertraging gespreid worden verstrekt. 
Wanneer de inbreuk waarschijnlijk leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van een persoon, mag 
alleen de klant de betrokkene in duidelijke en eenvoudige bewoordingen de aard van de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meedelen. 
  

5.1.2.    VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 
  

De klant treedt op als gegevensverwerker. In deze hoedanigheid garandeert de Klant de Leverancier dat de 
Gebruikersgegevens op rechtmatige wijze worden verzameld en verwerkt en dat de betrokken personen zijn 
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geïnformeerd over deze Verwerking en over hun daaruit voortvloeiende rechten. Daardoor  zal de cliënt de 
leverancier vrijwaren tegen elke actie van derden die gebaseerd is op een inbreuk op de verplichtingen van de 
gegevensverwerker. 
  
In geval van een klacht of de uitoefening van rechten door een betrokkene op basis van een door de Leverancier 
ten behoeve van de Klant uitgevoerde verwerking, is de Klant als enige verantwoordelijk voor de reactie op een 
dergelijke klacht of de uitoefening van rechten, en de Leverancier verbindt zich ertoe op verzoek van de Klant 
met het oog daarop met de Klant samen te werken. 
  
5.2.    VERWERKING VAN CONTACTGEGEVENS 
  
Met het oog op de uitvoering van het Contract deelt elke Partij aan de andere Partij haar Contactgegevens mee. 
Elke Partij is verantwoordelijk voor de verwerking van de Contactgegevens van de andere Partij.  
  
Deze Contactgegevens worden door de ontvangende Partij uitsluitend verwerkt voor het beheer van de uit het 
Contract voortvloeiende contractuele relatie. Het wordt alleen doorgegeven aan bevoegd personeel en bevoegde 
Leveranciers van elk van de bij het Contract betrokken Partijen. 
  
Deze Contactgegevens mogen door de Ontvangende Partij tot maximaal één jaar na het einde van het Contract 
worden bewaard. 
  
Elk van de Partijen verbindt zich ertoe de personen op wie deze Contactgegevens betrekking hebben in kennis te 
stellen van het feit dat deze gegevens aan de andere Partij zullen worden meegedeeld voor de doeleinden van het 
Contract en hen te informeren over hun rechten: recht op toegang, verzet, rectificatie en verwijdering van de hen 
betreffende persoonsgegevens, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om richtlijnen vast te 
stellen met betrekking tot het lot van hun persoonsgegevens na hun overlijden en om te verzoeken om beperking 
van de verwerking van hun persoonsgegevens, en het recht om zich tot de CNIL te wenden. 
  
Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen bij de DPO van de partij die de contactgegevens aan de andere partij 
heeft verstrekt. 
  
Indien een betrokkene zijn of haar rechten uitoefent of een klacht indient bij de ontvangende partij, verbindt de 
ontvangende partij zich ertoe de meedelende partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze laatste 
een passend antwoord kan geven. 
  
In geval van een inbreuk op de contactgegevens door de ontvangende partij stelt de ontvangende partij de 
bekendmakende partij daarvan onmiddellijk in kennis, met vermelding van de namen van de betrokken personen 
en de aard van de inbreuk, en werken de partijen samen om de inbreuk zo spoedig mogelijk op te lossen. 
  
6.   DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE 
  
De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Leverancier Persoonsgegevens van Gebruikers en 
Klantcontactgegevens kan doorgeven aan landen buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat de leverancier met 
zijn onderaannemers en partners standaardcontractbepalingen ("SCC") ondertekentDe Leverancier ondertekent 
met zijn onderaannemers en partners standaardcontractbepalingen ("SCC") die de beveiliging en integriteit van 
de Persoonsgegevens garanderen in overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie 
van 4 juni 2021 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen 
krachtens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (voor de EER relevante tekst) 
onder de module "doorgifte tussen onderaannemers" en verbindt zich ertoe deze aan de Klant te verstrekken, op 
verzoek een afschrift van de ondertekende TCC's. 
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7.   ONDERAANNEMING 
  
Er wordt verklaard dat de Leverancier op de datum van ondertekening met de volgende onderaannemers een 
contract heeft gesloten om de verwerking van de Persoonsgegevens uit te voeren, hetgeen de Klant uitdrukkelijk 
en specifiek erkent en aanvaardt. 
  
 

Naam Hoofdkantoor Doel van de 
verwerking 

Betrokken 
gegevens 

Land van gegevensopslag 

Salesforce USA Communicatie Klant Europese Unie 

Algolia USA Administratief Klant Europese Unie 

Appsignal USA Analyse van de 
prestaties 

Klant Europese Unie 

AWS 
App/Data 

USA Opslag Klant Europese Unie 

Beamer USA Organisatie Klant Europese Unie 

Datadog USA Administratie Klant Europese Unie 

Hubspot USA Communicatie Klant Europese Unie 

Exact Online Frankrijk Boekhouding Klant Europese Unie 

Sinch USA Communicatie Klant Europese Unie 

Sengrid USA Communicatie Klant Europese Unie 

Sparklane Frankrijk Administratief Klant Europese Unie 

Twilio USA Administratief Klant Europese Unie 

Zapier USA Organisatie Klant Europese Unie 

Slack USA Communicatie Klant Europese Unie 

Google  USA Organisatie Klant Europese Unie 

Krijg 
kwantiteit 

Frankrijk Communicatie Klant Europese Unie 

Hotjar USA Communicatie Klant Europese Unie 

Heroku USA Administratief Klant Europese Unie 

Docusign USA Behoud Klant Europese Unie 

Lemlist USA Communicatie Klant Europese Unie 

LinkedIn USA Communicatie Klant Europese Unie 

Universign USA Behoud Klant Europese Unie 

Livechat USA Ondersteuning Klant Europese Unie 
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Sqreen USA Administratief Klant Europese Unie 

Livestorm USA Communicatie Klant Europese Unie 

Xelians Frankrijk Alle Klant Europese Unie 

Exact Online Nederland Alle Klant Europese Unie 

Giftify België Registratie Klant Europese Unie 

Notion USA Administratie Klant Europese Unie 

Streep USA Alle Klant Europese Unie 

Sentry USA Steun Klant Europese Unie 

Talend USA Administratie  Klant Europese Unie 

OVH USA Hosting Klant Europese Unie 

Typeform USA Administratie Klant Europese Unie 

Paynovate België Administratief beheer Klant Europese Unie 

Treezor Frankrijk Administratief beheer Klant Europese Unie 

Chorus Frankrijk Registratie Klant Europese Unie 

Xelians Frankrijk Archivering Klant Europese Unie 

Zoho USA Administratie Klant Europese Unie 

 
  
8.   BEVEILIGING 
  
De partijen verklaren alle categorieën van verrichte verwerkingsactiviteiten schriftelijk te registreren.  
  
Elke partij verbindt zich ertoe : 
  

-  passende maatregelen nemen om de continuïteit, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van zijn 
verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen; 
-  De middelen hebben om de beschikbaarheid van en de toegang tot Persoonsgegevens tijdig te herstellen 
in geval van een fysiek of technisch incident; 
-  een procedure instellen om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter 
beveiliging van de verwerking regelmatig te testen, te analyseren en te evalueren, en daarvan op eerste 
verzoek bewijs te leveren aan de andere partij of aan de toezichthoudende autoriteiten; 
-  De in deze bijlage vervatte verbintenissen nakomen en ervoor zorgen dat zijn vast of tijdelijk personeel 
de bepalingen ervan naleeft; 
-  Een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden telkens wanneer hij een bewerking of een reeks 
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens uitvoert. Dit register van 
verwerkingsactiviteiten kan door elk van de partijen worden geraadpleegd; 
-  Meewerken met de toezichthoudende autoriteit op haar verzoek. 

  
9.    FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING 
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De functionaris voor gegevensbescherming van de leverancier is bereikbaar op het volgende contactadres: 
dpo@mooncard.co. 
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Informatiebladen - Bijlage 4 
Algemene voorwaarden AIG 

 

De AIG Insurance Information Leaflets zijn beschikbaar op deze pagina's 

Mooncard Standaard Verzekering (Mooncard Mobility en Mooncard Corporate):  
https://www.mooncard.co/hubfs/CG/CGS_Mooncard_2022/Assurances/EN/Mooncard_Standard_AIG_Insurance_Notice.pdf 
 

 
Mooncard Premium Verzekering (Mooncard Premium): 
https://www.mooncard.co/hubfs/CG/CGS_Mooncard_2022/Assurances/EN/Mooncard_Premium_AIG_Insurance_Notice.pdf      
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Informatiebladen - Bijlage 5 
Algemene voorwaarden voor conciërgediensten 

 

Voorwaarden voor het gebruik van de dienst : 
https://www.mooncard.co/hubfs/CG/CGS_Mooncard_2022/Conciergerie/Service_de_Conciergerie_Mooncard_-_CG.pdf 

 

Gegevensbeschermingsbeleid voor de conciërgedienst : 
https://www.mooncard.co/hubfs/CG/CGS_Mooncard_2022/Conciergerie/Service%20de%20Conciergerie%20Mooncard%20-%20Politique%20de%20traitement%20des%20donne%CC%81es%20personnelles%20.pdf 
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Algemene voorwaarden - Bijlage 6 
Paynovate Voorwaarden en Condities 

 
 

 
 

De algemene gebruiksvoorwaarden van het Mooncard - Paynovate programma zijn beschikbaar op deze pagina: 
https://www.mooncard.co/hubfs/CG/CGS_Mooncard_2022/Visa-Corporate-Card-Terms-and-Conditions-of-Use-April-2022.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


