
Paraaf Fadiro: ................. Paraaf Cliënt: ...................

iDeal afrekening via 
Stichting Reisgelden Beheer Nederland
Addendum  

op Licentieovereenkomst/Service Level Agreement BAS
 
 
De ondergetekenden: 
 
 

A. de besloten vennootschap Fadiro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle aan 

de Rijnlaan 4 (8032 BA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

05067751, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Z. Hoving, hierna 

te noemen: ‘Leverancier’;

 
en 
 

B. Stichting Reisgelden Beheer Nederland

Zwolle aan de Rijnlaan 4 (8032 BA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 59181745

Z. Hoving, hierna te noemen: ‘

 
 
en 

 

C. …………………………………………………

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

.....................................................

 
 
in overweging nemende dat: 

 
1. Leverancier en Cliënt een Licentie

administratieprogramma BAS
datum (hierna SLA); 

 
2. Leverancier de mogelijkheid biedt om klantbetalingen door middel van iDeal in 

Mijnreisoverzicht.nl te faciliteren, zonder dat Cliënt met haar eigen bank een overeenkomst 
iDeal aangaat; 

 
verklaren in te stemmen met het volgende
 

 
Artikel 1 Algemene bepalingen

1. In aanvulling op de tussen partijen gesloten SLA zijn partijen overeengekomen dat de Cliënt 
naast het niet exclusieve en niet overdraagbare recht op het gebruik van de 
computerprogrammatuur genaamd BAS, verder een gelijk r
onderhavige iDeal faciliteit.

2. Op deze overeenkomst zijn van toepassing alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 
de SLA met bijlagen voor zover daar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze 
overeenkomst. 

3. Partijen nemen bij deze de uit deze overeenkomst én de eerdergenoemde SLA voortvloeiende 
rechten en verplichtingen aan.

 

 

Paraaf Fadiro: ................. Paraaf Cliënt: ................... 

iDeal afrekening via  
Stichting Reisgelden Beheer Nederland

op Licentieovereenkomst/Service Level Agreement BAS by Fadiro d.d. ……………………

de besloten vennootschap Fadiro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle aan 

n 4 (8032 BA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Z. Hoving, hierna 

rancier’; 

Stichting Reisgelden Beheer Nederland, eveneens gevestigd en kantoorhoudende te 

Zwolle aan de Rijnlaan 4 (8032 BA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

59181745, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Hoving, hierna te noemen: ‘SRBN’; 

…………………………………………………………..………………………………………………………….

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

................................................................... hierna te noemen: ‘

Cliënt een Licentie/Service Level Agreement met betrekking tot 
administratieprogramma BAS by Fadiro zijn overeengekomen op de hier

Leverancier de mogelijkheid biedt om klantbetalingen door middel van iDeal in 
Mijnreisoverzicht.nl te faciliteren, zonder dat Cliënt met haar eigen bank een overeenkomst 

in te stemmen met het volgende en te zijn overeengekomen: 

Algemene bepalingen 

In aanvulling op de tussen partijen gesloten SLA zijn partijen overeengekomen dat de Cliënt 
naast het niet exclusieve en niet overdraagbare recht op het gebruik van de 
computerprogrammatuur genaamd BAS, verder een gelijk recht op gebruik verkrijgt op 
onderhavige iDeal faciliteit. 
Op deze overeenkomst zijn van toepassing alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 
de SLA met bijlagen voor zover daar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze 

Partijen nemen bij deze de uit deze overeenkomst én de eerdergenoemde SLA voortvloeiende 
rechten en verplichtingen aan.  
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Stichting Reisgelden Beheer Nederland 

d.d. ………………………….. 

de besloten vennootschap Fadiro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle aan 

n 4 (8032 BA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Z. Hoving, hierna 

gevestigd en kantoorhoudende te 

Zwolle aan de Rijnlaan 4 (8032 BA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

g vertegenwoordigd door de heer 

……………………………………………………….., 

....... hierna te noemen: ‘Cliënt’; 

met betrekking tot het reisbureau 
de hierboven vermelde 

Leverancier de mogelijkheid biedt om klantbetalingen door middel van iDeal in 
Mijnreisoverzicht.nl te faciliteren, zonder dat Cliënt met haar eigen bank een overeenkomst 

In aanvulling op de tussen partijen gesloten SLA zijn partijen overeengekomen dat de Cliënt 
naast het niet exclusieve en niet overdraagbare recht op het gebruik van de 

op gebruik verkrijgt op 

Op deze overeenkomst zijn van toepassing alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 
de SLA met bijlagen voor zover daar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze 

Partijen nemen bij deze de uit deze overeenkomst én de eerdergenoemde SLA voortvloeiende 



Addendum Service Level Agreement

Paraaf Fadiro: ................. Paraaf Cliënt: ...................

Artikel 2. Functionaliteit
1. Cliënt maakt gebruik van de module Mijnreisoverzicht en wil daarin de mogelijkheid aan haar 

klanten (hierna te noemen ‘R
reissommen van geboekte reizen (dossiers). Mijnreisoverzicht (MRO) biedt de mogelijkheid om 
iDeal te koppelen. Hiertoe kan Cliënt met haar bank een
maar Leverancier biedt 
rekening van Stichting Reisgelden Beheer Nederland (
betaling overmaakt op een rekeningnummer van Cliënt. Cli
mogelijkheid via Leverancier

2. Een iDeal betaling in de 
dossier van de betreffende boeking. Op het dossier 

3. De Reiziger wordt in de iDeal betaalmodule van Mijnreisoverzicht op de hoogte gebracht dat 
de betalingen verlopen via SRBN. Voor meer informatie wordt de klant aldaar verwezen naar 
de website van SRBN. 

 
 

Artikel 3 Stichting Reisgelden Beheer Nederland

1. De formele doelomschrijving van de Stichting Reisgelden Beheer Nederland luidt:
“De stichting heeft ten doel het in beheer nemen van gelden verband houdend met betalingen 

in het kader van gerealiseerde boekingen van particuliere

vervolgens te bestemder tijd uit te betalen aan de bij de betreffende boeking betrokken 

partijen/gerechtigden conform en ter uitvoering van de aan die boeking ten grondslag 
liggende afspraken, danwel de gelden te restitueren aan degene(n) die de gelden aan 

stichting toevertrouwde(n), zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houdt. De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken.”
 

 

Artikel 3. Opeisbaarheid vordering op SRBN

1. Zodra de Reiziger een iDeal
daarvan op de bankrekening van SRBN
vordering op SRBN ter hoogte van het door de Reiziger betaalde bedrag.

2. Ter zekerheidstelling van de Reiziger v
wanneer Cliënt zich heeft aangemeld voor financieel onvermogen bij SGR en/of een aanvraag 
heeft gedaan voor faillissement. 

3. Indien SRBN op de hoogte is 
nog aanwezige reissommen
betreffende Reizigers. 

 

 
Artikel 4. Voorwaarden 

1. Cliënt kan slechts gebruik maken van de 
gesloten met Leverancier.

2. SRBN zal de verschuldigde iDeal bedragen zo spoedig mogelijk, 
werkdag na de iDeal transactie
iDeal betaling in de BAS
schulden van Cliënt aan Leverancier, 
telebankieren, overmaken op 

3. SRBN heeft een speciaal rekeningnummer geopend bij een bankinstelling die alleen gebruikt 
wordt voor de iDeal toepassing
“Stichting Reisgelden Beheer Nederland

4. De kosten voor deze 

uitgevoerde iDeal betalingstransactie in Mijnreisoverzicht

5. De kosten worden maandelijks 
mogelijk bij de licentievergoedingen BAS
van de opgegeven rekening 

 
 
 

Addendum Service Level Agreement-iDeal 

Paraaf Fadiro: ................. Paraaf Cliënt: ................... 

Functionaliteit 
Cliënt maakt gebruik van de module Mijnreisoverzicht en wil daarin de mogelijkheid aan haar 

te noemen ‘Reiziger’) bieden tot het doen van online betalen van de 
van geboekte reizen (dossiers). Mijnreisoverzicht (MRO) biedt de mogelijkheid om 

l te koppelen. Hiertoe kan Cliënt met haar bank een eigen iDeal overeenkomst aangaan, 
maar Leverancier biedt tevens een iDeal toepassing waarbij de betaling geschiedt 

ng Reisgelden Beheer Nederland (SRBN), waarbij vervolgens 
betaling overmaakt op een rekeningnummer van Cliënt. Cliënt heeft gekozen voor 
mogelijkheid via Leverancier. 
Een iDeal betaling in de BAS administratie van Cliënt zal direct zichtbaar zijn op het 
dossier van de betreffende boeking. Op het dossier wordt het bedrag als

in de iDeal betaalmodule van Mijnreisoverzicht op de hoogte gebracht dat 
de betalingen verlopen via SRBN. Voor meer informatie wordt de klant aldaar verwezen naar 

Stichting Reisgelden Beheer Nederland 

doelomschrijving van de Stichting Reisgelden Beheer Nederland luidt:
“De stichting heeft ten doel het in beheer nemen van gelden verband houdend met betalingen 

in het kader van gerealiseerde boekingen van particuliere- en zakelijke reizen, om deze gelden 

ervolgens te bestemder tijd uit te betalen aan de bij de betreffende boeking betrokken 

partijen/gerechtigden conform en ter uitvoering van de aan die boeking ten grondslag 
liggende afspraken, danwel de gelden te restitueren aan degene(n) die de gelden aan 

stichting toevertrouwde(n), zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houdt. De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken.”

Opeisbaarheid vordering op SRBN 

de Reiziger een iDeal betaling heeft volbracht ten gunste van Cliënt en 
op de bankrekening van SRBN wordt bijgeschreven, heeft Cliënt een opeisbare 

vordering op SRBN ter hoogte van het door de Reiziger betaalde bedrag.
van de Reiziger vervalt het opeisbare vorderingsrecht in z’n geheel 

wanneer Cliënt zich heeft aangemeld voor financieel onvermogen bij SGR en/of een aanvraag 
heeft gedaan voor faillissement.  

SRBN op de hoogte is van de onder 3.2 genoemde aanvraag/aanmelding
nog aanwezige reissommen, oorspronkelijk ten gunste van Cliënt, worden terugbetaald aan de 

 

Cliënt kan slechts gebruik maken van de iDeal toepassing als Cliënt een geldige SLA heeft 
gesloten met Leverancier. 

zal de verschuldigde iDeal bedragen zo spoedig mogelijk, gebruikelijk de eerstvolgende 
na de iDeal transactie, doch uiterlijk binnen drie werkdagen

in de BAS-administratie van Cliënt, zonder enige verrekening
schulden van Cliënt aan Leverancier, door middel van standaard betalingsmethoden 

overmaken op het bij artikel 6 door Cliënt opgegeven rekeningnummer.
heeft een speciaal rekeningnummer geopend bij een bankinstelling die alleen gebruikt 

iDeal toepassing van alle cliënten van Leverancier. De rekening heeft
Stichting Reisgelden Beheer Nederland” . Het rekeningnummer is: NL20INGB00064

deze iDeal toepassing bedraagt € 1,00 (excl. Omzetbelasting) per 

betalingstransactie in Mijnreisoverzicht van Cliënt

maandelijks door Leverancier achteraf bij Cliënt in rekening gebracht
mogelijk bij de licentievergoedingen BAS. Incasso van de kosten vindt plaats 
van de opgegeven rekening van Cliënt bij de SLA. 
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Cliënt maakt gebruik van de module Mijnreisoverzicht en wil daarin de mogelijkheid aan haar 
bieden tot het doen van online betalen van de 

van geboekte reizen (dossiers). Mijnreisoverzicht (MRO) biedt de mogelijkheid om 
overeenkomst aangaan, 

een iDeal toepassing waarbij de betaling geschiedt via een 
, waarbij vervolgens SRBN deze 

ënt heeft gekozen voor de 

administratie van Cliënt zal direct zichtbaar zijn op het BAS-
als voldaan aangemerkt. 

in de iDeal betaalmodule van Mijnreisoverzicht op de hoogte gebracht dat 
de betalingen verlopen via SRBN. Voor meer informatie wordt de klant aldaar verwezen naar 

doelomschrijving van de Stichting Reisgelden Beheer Nederland luidt: 
“De stichting heeft ten doel het in beheer nemen van gelden verband houdend met betalingen 

en zakelijke reizen, om deze gelden 

ervolgens te bestemder tijd uit te betalen aan de bij de betreffende boeking betrokken 

partijen/gerechtigden conform en ter uitvoering van de aan die boeking ten grondslag 
liggende afspraken, danwel de gelden te restitueren aan degene(n) die de gelden aan de 

stichting toevertrouwde(n), zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houdt. De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken.” 

betaling heeft volbracht ten gunste van Cliënt en als gevolg 
schreven, heeft Cliënt een opeisbare 

vordering op SRBN ter hoogte van het door de Reiziger betaalde bedrag. 
ervalt het opeisbare vorderingsrecht in z’n geheel 

wanneer Cliënt zich heeft aangemeld voor financieel onvermogen bij SGR en/of een aanvraag 

van de onder 3.2 genoemde aanvraag/aanmelding, zal de alsdan 
ten gunste van Cliënt, worden terugbetaald aan de 

als Cliënt een geldige SLA heeft 

gebruikelijk de eerstvolgende 
uiterlijk binnen drie werkdagen na uitvoering van de 

zonder enige verrekening met eventuele 
door middel van standaard betalingsmethoden 

door Cliënt opgegeven rekeningnummer.  
heeft een speciaal rekeningnummer geopend bij een bankinstelling die alleen gebruikt 

. De rekening heeft de naam 
20INGB0006486729. 

€ 1,00 (excl. Omzetbelasting) per 

van Cliënt. 
in rekening gebracht, zo 

van de kosten vindt plaats door Leverancier 



Addendum Service Level Agreement

Paraaf Fadiro: ................. Paraaf Cliënt: ...................

Artikel 5. Duur 
1. Deze overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening

aangegaan tot de datum dat de tussen partijen afgesloten SLA wordt beëindigd conform
artikel 3 van de SLA, danwel deze overeenkomst afzonderlijk wordt beëindigd
uitsluitend deze aanvullende 

2. Er geldt geen opzegtermijn voor deze aanvullende overeenkomst.

 
 
Artikel 6. Opgave begunstigde rekening

 Cliënt wenst de conform deze overeenkomst uit te betalen iDealbedragen te ontvangen op de 
volgende rekening met de 
 
IBAN Bankrekeningnummer Cliënt

 
 
 
BIC Code van bovengenoemde bankrekening:

 
 
 
  
Tenaamstelling rekening Cliënt: ………………………………………………………………………………………………....

 
 
Plaats rekening Cliënt: ………………………………………………………………………………………………………………….

 
 
 

 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te                                                

(plaats): …………………………………………

 

 

Leverancier/SRBN: ……………………………… 

N L    

     

Addendum Service Level Agreement-iDeal 

Paraaf Fadiro: ................. Paraaf Cliënt: ................... 

Deze overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening van deze overeenkomst 
aangegaan tot de datum dat de tussen partijen afgesloten SLA wordt beëindigd conform

, danwel deze overeenkomst afzonderlijk wordt beëindigd
aanvullende overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden

Er geldt geen opzegtermijn voor deze aanvullende overeenkomst. 

Opgave begunstigde rekening 
Cliënt wenst de conform deze overeenkomst uit te betalen iDealbedragen te ontvangen op de 
volgende rekening met de daarbij behorende tenaamstelling: 

Bankrekeningnummer Cliënt voor uitbetaling reissommen:  

BIC Code van bovengenoemde bankrekening: 
 

Tenaamstelling rekening Cliënt: ………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………….

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te                                                

: ………………………………………… (datum): ……………………………………

/SRBN: ………………………………  Cliënt: …………………………………
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van deze overeenkomst en is 
aangegaan tot de datum dat de tussen partijen afgesloten SLA wordt beëindigd conform 

, danwel deze overeenkomst afzonderlijk wordt beëindigd. Beëindiging van 
vinden. 

Cliënt wenst de conform deze overeenkomst uit te betalen iDealbedragen te ontvangen op de 

Tenaamstelling rekening Cliënt: ……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te                                                 

: …………………………………… 

: ……………………………………….. 

     


