
GEBRUIKSVOORWAARDEN
TRANSACTION CONNECT – Westfield Club 
Versie van 21-02-2021
 

Welkom bij de club!

Dit zijn 4 belangrijke punten die u moet weten over Transaction Connect:

● Transaction Connect is een Franse start-up, opgericht in 2016, die exclusieve
technologie levert voor het eenvoudig invoeren van een
vasteklantenprogramma op basis van bestedingen.

● Onze activiteit valt onder de Tweede Europese richtlijn betaaldiensten, de
Payment Services Directive 2 (PSD2) en de Franse bankautoriteit heeft hiervoor
een vergunning verleend en houdt hierop toezicht.

● Gegevensbescherming heeft voor Transaction Connect topprioriteit. We
benadrukken de inachtneming van uw privacy sterk en hebben ons verplicht de
bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te
leven.

● Uw bankgegevens behoren aan u toe. U kunt koppelingen met uw
bankrekeningen op elk moment intrekken. U blijft de baas over uw gegevens.

Lees de uitgebreidere informatie hieronder alstublieft zorgvuldig. Mocht u nog vragen
hebben, neem dan gerust contact op via support@transactionconnect.com. Wij denken
dat u het volgende informatief zult vinden.

Inleiding
 
Hierdoor willen wij u laten weten dat voor uw gebruik van het spaarpuntensysteem van
Westfield Club dat is opgezet door Unibail-Rodamco-Westfield Netherlands Stores B.V en
Unibail Management SAS en waarmee deelnemers onder bepaalde voorwaarden beloningen
kunnen krijgen op basis van de aankopen die zij doen, de door ons bedrijf, Transaction
Connect (“wij”, “we”, “ons”) ontwikkelde technologie wordt gebruikt en dat dit aanvaarding en
onvoorwaardelijke naleving door u inhoudt van deze Gebruiksvoorwaarden (de
“Gebruiksvoorwaarden” of “GV”). Transaction Connect is een Frans bedrijf met statutaire
zetel te 86 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Parijs en is in het handels- en
vennootschapsregister van Parijs ingeschreven onder nummer 822 619 185.

Onze veilige technologie zorgt ervoor dat aankopen op verschillende manieren te herkennen
zijn:

- Door synchronisatie van uw betaalrekeningen of creditcardrekeningen (hierna de
“rekeningen“) met uw gebruikersaccount
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- Door het uploaden van uw kassabonnen naar uw gebruikersaccount

Aan de hand hiervan kunnen wij de aankopen die u heeft gedaan in het winkelcentrum
herkennen en die gegevens verwerken overeenkomstig uw toestemming (hierna: de
“diensten“).

Wij bieden deze oplossing als een bij de ACPR geregistreerde aanbieder van
rekeninginformatiediensten, onder nummer CIB 17038.
  
Door bevestiging van deze GV geeft u ons toestemming de transactiegegevens van uw
rekeningen en uw aankoopinformatie te benaderen. Wij verzekeren u dat wij deze
persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze toestemming gegeven
heeft om te kunnen profiteren van de diensten.

1. Aanmelding en toegang tot de diensten
 

1.1.Aanvaarding en afdwingbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden
 
Door gebruik te maken van de diensten aanvaardt u zonder voorbehoud deze
Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee deze na te leven en daaraan gebonden te zijn. 
 
Deze Gebruiksvoorwaarden hebben een bindende kracht. Hierin zijn de functionaliteiten en
voorwaarden voor het gebruik van de diensten vastgelegd die van toepassing zijn op onze
betrekkingen.
Indien u niet akkoord gaat met een of meer van deze voorwaarden, verzoeken wij u de
diensten niet te benaderen of te gebruiken.
 
Wanneer een of meer bepalingen van de GV om welke reden dan nietig of ongeldig wordt
verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 

1.2.Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
 
We hebben het recht de GV periodiek te herzien of bij te werken. Elke wijziging wordt van
kracht vanaf het moment dat de aangepaste GV beschikbaar worden gesteld. In het geval
van wijzigingen die belangrijk zijn voor ons en waarvoor op grond van het toepasselijke recht
uw toestemming vereist is, stellen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij zo nodig uw
instemming.

1.3. Toegang tot de diensten 

We willen u eraan herinneren dat de diensten alleen toegankelijk zijn voor meerderjarigen.

Voor toegang tot de spaarpunten en de 'cashback'-functie kunt u uw aankoopgegevens op
verschillende manieren delen:

1.3.1. Via uw bank- of creditcardrekening
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Om te kunnen profiteren van de aanbiedingen uit het programma krijgt u de mogelijkheid de
rekeningen te koppelen die horen bij het elektronische betaalmiddel dat u in uw
winkelcentrum gebruikt voor uw gebruikersaccount.
 
U kunt alleen profiteren van de aanbiedingen uit het programma voor aankopen die zijn
gedaan met het elektronische betaalmiddel dat aan uw gebruikersaccount is gekoppeld.
 
Uw elektronische betaalmiddel kan een creditcard of een bankpas zijn die is uitgegeven door
de instelling waarbij u uw rekeningen heeft lopen.
 
Om ons in staat te stellen de diensten naar behoren te laten functioneren, bevestigt u dat u
de houder bent van de rekeningen die gesynchroniseerd zijn met uw gebruikersaccount en
het bijbehorende elektronische betaalmiddel en dat u wettelijk bevoegd bent om de
rekeningen te beheren.

Om uw elektronische betaalmiddel en de rekeningen waar deze bij horen te koppelen aan uw
gebruikersaccount moet u de naam van de instelling selecteren waar deze rekeningen lopen
en daarna moet u in de beveiligde interface dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord
invoeren als wanneer u inlogt in de beveiligde interface om deze rekeningen te raadplegen
(de “toegangsgegevens“), overeenkomstig de bepalingen van de huidige Tweede richtlijn
betaaldiensten PSD2.

Ten aanzien van de lijst met in aanmerking komende instellingen behouden wij ons volledig
het recht voor om zonder vergoeding aan u te beslissen (i) een instelling te verwijderen van
die lijst en (ii) geen synchronisatie en automatische bijwerking van transacties via een
elektronische kaart en cashback-functie meer aan te bieden. Zie de Gebruiksvoorwaarden
van Rodamco Handel AB en Unibail Management SAS voor de lijst met in aanmerking
komende instellingen.

Nadat u uw toegangsgegevens hebt ingevoerd, krijgen wij toegang tot uw lijst met
rekeningen. Uit deze lijst selecteren wij uw betaalrekening of creditcardrekening en
benaderen wij alleen de transactiegegevens op die rekeningen die beschikbaar zijn voor
raadpleging via uw internetinterface op de dag van uw aanmelding. We willen erop wijzen dat
wij op deze wijze inzage kunnen krijgen in transacties van voor uw aanmelding voor de
diensten, maar alleen de transacties die uw instelling toont.
 
Op deze wijze maken de diensten het mogelijk uitgaven te synchroniseren die betaald zijn
met het betaalmiddel dat behoort bij de aan het gebruikersaccount gekoppelde rekeningen,
zodat u beloningen kunt ontvangen voor de aankopen die in aanmerking komen voor
persoonlijke beloningen.

Deze synchronisatie stelt ons niet in staat de middelen op uw rekeningen te benaderen of
handelingen te verrichten op een van uw rekeningen of transacties met betrekking tot een
banktransactie, portefeuillebeheer of investeringsadvies. Wij hebben namelijk niet de
hoedanigheid van een kredietinstelling, een leverancier van investeringsdiensten of een
investeringsadviseur in de zin van de bepalingen van het Frans monetair en financieel
wetboek (Code monétaire et financier).

1.3.2. Via uw kassabonnen

Om ons in staat te stellen de diensten goed te laten functioneren moet u ervoor zorgen dat u
aan ons een duidelijk leesbare foto van uw kassabonnen (datum, bedrag, winkel) stuurt in
JPEG- of PNG-formaat. De kassabonnen moeten zijn verstrekt door de partnermerken van
het vasteklantenprogramma. Transactiebonnen van betaalkaarten worden hiervoor niet
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geaccepteerd. De kassabonnen moeten origineel bewijs zijn van door uzelf gedane
aankopen.

Nadat het uploaden van de kassabonnen slaan wij deze op en analyseren we ze om u te
kunnen belonen voor de aankopen die recht geven op persoonlijke aanbiedingen.

2. Hulp
 

Voor alle technische, administratie of commerciële vragen of problemen staat onze
klantenservice voor u klaar op het volgende e-mailadres: support@transactionconnect.com.
Deze afdeling is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur (GMT+1). De
klantenservice neemt rechtstreeks contact met u op als dit nodig is voor het oplossen van het
probleem. 

3. Onderhoud, opschorting en beschikbaarheid van de diensten
 
Wij delen u hierbij mee dat wij ons het recht voorbehouden de toegang tot de diensten op elk
moment op te schorten, zonder kennisgeving vooraf of vergoeding, in geval van een storing,
onderhoud of update van de systemen of om welke andere reden dan ook.

4. Opschorting van toegang tot de diensten
 
Wanneer u een van uw in deze GV uiteengezette verplichtingen niet nakomt, behouden wij
ons het recht voor uw toegang tot de diensten direct na ontdekking van deze niet-nakoming
op te schorten, zonder kennisgeving vooraf.
 
De toegang tot de diensten wordt pas hersteld nadat u het verzuim volledig heeft hersteld.

5.  Persoonsgegevens en inachtneming van de privacy
 
Aangezien transparantie voor ons een kernwaarde is, geven wij de hoogste prioriteit aan de
inachtneming van uw privacy en verbinden wij ons de bepalingen van EU-Verordening
2016/679 van 27 april 2016 (de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) en de
huidige versie van de Franse wet inzake gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978 na
te leven.
 
Voor de uitvoering van de 'cashback'-functie van het vasteklantenprogramma verwerken wij
uw persoonsgegevens als volgt en voor de volgende doeleinden:

- We benaderen de aankoopgegevens die zijn gedetecteerd via de aan uw
gebruikersaccount gekoppelde rekeningen of via de aan uw gebruikersaccount
gekoppelde bankpas(sen) of creditcard(s) of via het uploaden van uw kassabonnen en
slaan deze in gepseudonimiseerde vorm op;

- We analyseren deze gegevens om vast te stellen welke aankopen zijn gedaan in het
winkelcentrum waar het vasteklantenprogramma actief is. Wanneer de synchronisatie
van uw rekeningen geactiveerd is, tellen we ook transacties mee die hebben
plaatsgevonden voor uw aanmelding voor het vasteklantenprogramma, zodat wij u een
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persoonlijke ervaring kunnen bieden. We raden u aan uw bank te raadplegen als u meer
informatie wilt over de transactiehistorie waartoe wij toegang hebben.

- We geven aan Unibail-Rodamco-Westfield Netherlands Stores B.V en Unibail
Management SAS de gegevens door met betrekking tot de aankopen (te weten: datum,
winkel en bedrag) die zijn gedaan in de deelnemende winkels van dit winkelcentrum;

- Aan onze partners Checkout en Mangopay geven wij de noodzakelijke gegevens door
voor uitvoering van de 'cashback'-functie, namelijk de informatie over de bankpas of
creditcard waarop u de beloning wilt ontvangen;

- We slaan alle gegevens die noodzakelijk zijn ter voorkoming van misbruik van de
spaarpunten van het Westfield Club-vasteklantenprogramma op in de vorm van een
digitale print;

- In geval van synchronisatie van uw rekeningen en mits u de bijbehorende opt-in heeft
bevestigd door een bepaald vakje aan te kruisen, gebruiken wij al uw transactiegegevens
in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden;

- In geval van synchronisatie van uw rekeningen en mits u de bijbehorende opt-in heeft
bevestigd door een bepaald vakje aan te kruisen, delen wij deze geaggregeerde en
geanonimiseerde statistische gegevens met onze partners. Aangezien deze gegevens
geanonimiseerd zijn, is het zelfs voor onze partners onmogelijk de statistieken die wij
maken te vergelijken met uw persoonsgegevens.

Daarnaast delen wij u mee dat het onze partners verboden is ons om specificaties, details of
informatie te vragen die het mogelijk maken de aan hen verstrekte gegevens uit te splitsen.

Van onze kant geven wij geen antwoord op hun eventuele vragen als het antwoord een
schending van uw rechten zou meebrengen, waaronder het recht op bescherming van uw
persoonsgegevens.
 
Wij bepalen vrijelijk en zelfstandig welke middelen we inzetten voor het bereiken van de
hierboven vermelde doelen. Daarom delen wij u hierbij uitdrukkelijk mee dat wij optreden als
een zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten behoeve van de
hierboven vermelde doelen en dat wij in geen geval beschouwd kunnen worden als
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met Unibail-Rodamco-Westfield Netherlands
Stores B.V en Unibail Management SAS of hun verwerker.
 
Aanvullende informatie over het verzamelen, verwerken en delen van uw persoonsgegevens
en uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen is
uitgewerkt in onze Privacyverklaring en ook in de Privacyverklaring van de Westfield Club die
rechtstreeks toegankelijk is door hier te klikken.  
Mocht u daarna nog steeds vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact met ons op via
dataprotection@transactionconnect.com. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

5

https://tc-front.transactionconnect.com/resources/mon/nl/POLICY.pdf
https://uk.westfield.com/privacy-policy
mailto:dataprotection@transactionconnect.com


6.  Intellectuele eigendom
 
Alle diensten en alle bestanddelen waaruit deze bestaan (met inbegrip van de technologie
die wij ter beschikking stellen) zijn onze intellectuele eigendom en overeenkomstig de
bepalingen van de wet intellectuele eigendom zijn deze beschermd door de toepasselijke
wetten betreffende auteursrecht, handels- en dienstmerken, octrooien of andere
eigendomsrechten die aan ons toebehoren, waarover wij zeggenschap hebben of die aan
ons zijn toegekend door middel van een licentie.
 
De GV verlenen u geen eigendomsrechten op de diensten of een van de bestanddelen
daarvan die onze exclusieve eigendom zijn en blijven. De beschikbaarheid van de diensten
zoals voorzien in de GV kan niet beschouwd worden als een eigendomsoverdracht ten
gunste van u. Derhalve moet u zich onthouden van vorderingen of handelingen die direct of
indirect onze intellectuele eigendomsrechten beïnvloeden en u vrijwaart ons tegen dergelijke
vorderingen of handelingen.
 
Het is u niet toegestaan de bestanddelen waaruit de diensten bestaan geheel of gedeeltelijk
te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te vertalen en/of aan te passen of die
vertalingen, aanpassingen en/of wijzigingen geheel of gedeeltelijk te reproduceren of weer te
geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle merken van producten en
diensten die zijn opgenomen in of gecombineerd met de diensten die niet onze merken zijn,
behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Verwijzingen naar namen, merken,
producten of diensten van derde-bedrijven vormen geen aanbeveling van de producten of
diensten van die bedrijven.
 
Niet-naleving van deze voorwaarden vormt een schending die civielrechtelijk of strafrechtelijk
bestraft kan worden. Wij of onze licentieverstrekkers behouden ons het recht voor een
rechtszaak aan te spannen tegen iedereen die deze bepalingen niet naleeft.

7. Veiligheid
 
De veiligheid van uw gegevens is een van onze topprioriteiten. Om een hoog
beveiligingsniveau te waarborgen voor de diensten maken we daarom gebruik van
versleutelingsalgoritmes die voldoen aan strenge, bewezen normen op het gebied van
computerbeveiliging. De diensten kunnen ook onderworpen worden aan audits door
onafhankelijke bedrijven die door de bevoegde autoriteiten erkend zijn als deskundigen op
het gebied van IT-beveiliging. Daarom worden de diensten aan u verleend in
overeenstemming met de bepalingen van de Tweede richtlijn betaaldiensten PSD2.
 
Daarom beloven wij onze uiterste best te doen om de veiligheid van het gebruikersaccount te
waarborgen, in samenwerking met Unibail-Rodamco-Westfield Netherlands Stores B.V en
Unibail Management SAS en in overeenstemming met de gebruikelijke praktijken en de
bepalingen van artikel 67-2°-b van de Tweede richtlijn betaaldiensten. Gelet op de
complexiteit van de internet- en mobiele-telefoonomgeving kunnen wij in dit opzicht niet
gehouden worden aan een resultaatsverplichting. Daarom moet u ervoor zorgen dat u alle
noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treft om uw eigen gegevens te beschermen.
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Daarnaast verklaren wij dat onze technologie bestaat uit een systeem voor
geautomatiseerde toegang tot gegevens en dat elke frauduleuze toegang tot of wijziging van
dat systeem verboden is en strafrechtelijk vervolgd kan worden. U moet zich er echter van
bewust zijn dat op het internet of netwerken voor mobiele telefonie circulerende gegevens
niet noodzakelijkerwijs beschermd zijn, met name niet tegen onrechtmatige toe-eigening,
hetgeen u erkent.
 
Daarom verklaart u dat u op de hoogte bent van de aard en de technische kenmerken van
het internet en netwerken voor mobiele telefonie en dat u de technische beperkingen,
reactietijden voor advies, vragen of doorgifte van gegevens met betrekking tot de diensten
aanvaardt, evenals de inherente risico's.
 
U erkent uitdrukkelijk dat (i) de diensten niet vrij zijn van fouten of virussen; (ii) inloggen op
de diensten de risico's meebrengt die inherent zijn aan elke verbinding en doorzending via
het internet en netwerken voor mobiele telefonie, onder andere ten aanzien van de
verzendsnelheid van gegevens, reactietijden op verzoeken om informatie en onderzoeken en
technische prestaties; (iii) wij geen zeggenschap hebben over netwerken of websites van
derden die u mogelijk benadert in verband met uw gebruik van de diensten; (iv) wij niet
aansprakelijk zijn voor het verloren gaan van gegevens, het niet-opslaan, verkeerd
verzenden of vertraging in de levering van gegevens of materialen via de diensten; en (v) wij
geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties geven, waaronder garanties op
verkoopbaarheid/bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of noodzaak
van de inhoud en de diensten.
 
U verplicht zich ons direct te informeren als u zich bewust wordt van een storing in onze
diensten (op het e-mailadres: support@transactionconnect.com) of bij een vermoeden van
frauduleuze toegang tot de diensten.
 
Neem in geval van verlies, diefstal, verduistering en in meer algemene zin wanneer de
vertrouwelijkheid van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in gevaar zijn gekomen
onmiddellijk contact met ons op (via het e-mailadres: support@transactionconnect.com).
 
Als uw mobiele telefoon verloren, gestolen of verduisterd is, moet u dit onmiddellijk bij ons
melden (via het e-mailadres: support@transactionconnect.com).

8.  Illegale inhoud
 
U mag de diensten niet misbruiken voor welk doel dan ook, zoals inzage in gegevens
waartoe u niet gerechtigd bent, onrechtmatig downloaden van gegevens of op een wijze die
inbreuk maakt op de rechten van derden of gebruik van de diensten voor onrechtmatige
doeleinden; deze opsomming is niet uitputtend.
 
Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van dergelijk misbruik
van de diensten. We behouden ons ook het recht voor inhoud te verwijderen die illegaal is of
inbreuk maakt op de rechten van derden zodra wij ons bewust worden van dergelijke inhoud.

9.   Verantwoordelijkheid
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9.1. Uw verantwoordelijkheid

U verbindt zich de diensten te gebruiken in overeenstemming met deze GV en het geldende
recht.
 
In geval van niet-naleving van een of meer bepalingen van de GV stemt u ermee in ons te
vrijwaren voor alle gevolgen voortvloeiend uit een klacht, vordering, vervolging of
veroordeling tegen ons van of door een derde partij, ongeacht diens hoedanigheid.
 
Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat het gebruik van de diensten, informatie en hulpmiddelen
die aan u ter beschikking worden gesteld gebeurt voor uw risico, hetgeen u aanvaardt.
 
U stemt er uitdrukkelijk mee in en bevestigt dat de ontvangst of het downloaden van inhoud
via de diensten gebeurt onder uw volledige verantwoordelijkheid en dat u volledig
verantwoordelijk blijft voor schade of letsel die/dat wordt veroorzaakt aan uw computer- en/of
mobiele-telefoonsystemen en, indien van toepassing, het mogelijk verloren gaan van
gegevens als gevolg daarvan.
 

9.2.Onze verantwoordelijkheid
 
Wij zijn verantwoordelijk voor de levering van de diensten hetgeen geen
resultaatsverplichting vormt. Hoewel in redelijkheid alles in het werk wordt gesteld om de
juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud van de diensten op dit moment te
waarborgen, worden de diensten door ons geleverd op basis van beschikbaarheid, zonder
garantie van welke aard dan ook. 
 
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de diensten alleen op uw risico
gebeurt. 
 
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het
gebruik van de diensten. De bewijslast rust op u en een vordering tot schadevergoeding
moet worden ingediend binnen een maand na de gebeurtenis die de schade veroorzaakte.
 
Voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk
(i) voor schade, verliezen of gevolgen van welke aard dan ook van het gebruik van de
diensten of de inhoud daarvan of (ii) tegenover u voor indirecte of gevolgschade die u
mogelijk lijdt, waaronder derving van klanten, winstderving, tekort, imagoschade of (iii)
rekeninggegevens en gegevens verkregen van de websites van de instellingen waar de
rekeningen lopen die u opgegeven heeft en met name voor het bijwerken van die gegevens.
 
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af als de diensten niet voldoen aan uw specifieke eisen en
behoeften.
 
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schending van de IT-beveiliging die
schade veroorzaakt aan uw IT-apparatuur en gegevens.
 
Wij kunnen niet garanderen dat de instellingen waar u een rekening heeft geopend en
waaraan uw elektronische betaalmiddel is gekoppeld u toestaan de diensten te gebruiken.
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Aangezien wij geen zeggenschap hebben over de gegevens met betrekking tot de
rekeningen die u bij die instelling heeft lopen, kunnen wij en onze leveranciers van hosting-
en technologiediensten bovendien in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade
als gevolg van:
- een onjuistheid of non-conformiteit van de gegevens, producten en andere inhoud, met
inbegrip van met name uw eigen gegevens over uw gesynchroniseerde rekeningen;
- tijdelijke of volledige niet-beschikbaarheid van de gehele of gedeeltelijke toegang tot de
diensten of de toegang tot het gebruikersaccount, problemen met de responsetijd en in
algemene zin een tekortkoming in de prestatie.
 
Wij en, indien van toepassing, onze leveranciers van hosting- en technologiediensten zijn
niet aansprakelijk voor schade die u mogelijk lijdt als gevolg van:
- een door u gemaakte fout;
- niet-naleving door u van deze GV;
- toegang tot uw gegevens door een derde, met toestemming van uzelf;
- frauduleus gebruik of misbruik van de diensten door uzelf;
- schending van de geheimhouding van uw wachtwoord als gevolg van uw eigen handelen;
- gekochte of verkregen producten, gegevens of diensten, ontvangen berichten of gesloten
transacties via of door de diensten die wij leveren of die onze leveranciers van hosting- en
technologiediensten of derden leveren; en
- verklaringen of gedrag van een persoon met betrekking tot de diensten die wij leveren of
die geleverd worden door onze leveranciers van hosting- en technologiediensten.
 
Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schending van de geheimhouding
van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft met betrekking tot de rekeningen die
bij de instellingen lopen als dit het gevolg is van uw eigen handelingen, evenmin als voor
mogelijke schadelijke gevolgen of schade van welke aard dan ook, in overeenstemming met
het toepasselijke recht.

10.    Uw verklaringen
 
U verklaart aan ons dat uw inloggegevens juist en bijgewerkt zijn en zullen blijven. U stemt er
derhalve mee in deze zo nodig bij te werken. 
 
U verklaart aan ons dat u de houder bent van de opgegeven rekeningen voor het gebruik van
de diensten en dat u over alle noodzakelijke bevoegdheden en/of toestemmingen beschikt
om ons toestemming te geven de diensten aan u te leveren.
 
U verklaart aan ons dat u als enige verantwoordelijk bent en blijft voor de toegang tot en het
gebruik van de diensten.
 
U verklaart dat u zich volledig bewust bent van de kenmerken, eisen, beperkingen en risico's
van het gebruik van de diensten en dat u deze aanvaardt.

11.   Bedenktijd
 
Wij delen u mee dat deze overeenkomst bestaat uit de levering van digitale inhoud die niet
wordt geleverd op een fysiek medium en daarom gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat de
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overeenkomst tot stand komt vanaf uw aanmelding en aanvaarding van deze GV. U doet
uitdrukkelijk afstand van uw recht op bedenktijd.

12.    Phishing
 
Identiteitsdiefstal en zogeheten 'phishing'-praktijken hebben onze grootste aandacht. Uw
gegevens beschermen tegen identiteitsdiefstal is een van onze prioriteiten. We verzekeren u
dat wij nooit telefonisch, per e-mail, sms of op andere wijze vragen om uw
burgerservicenummer of andere officiële identificatie.

13.   Looptijd
 
Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd vanaf uw aanvaarding van de GV.

14.  Beëindiging
 

14.1. Beëindiging op uw initiatief
 
U kunt op elk moment besluiten dat u niet langer wilt meedoen aan het sparen van punten of
uw gebruikersaccount opzeggen, overeenkomstig de voorwaarden van
Unibail-Rodamco-Westfield Netherlands Stores B.V en Unibail Management SAS.
 
Op schriftelijk verzoek van Unibail-Rodamco-Westfield Netherlands Stores B.V en Unibail
Management SAS beëindigen wij de dienstverlening en vernietigen we alle bijbehorende
gegevens.
 
Wij vernietigen alle gegevens over u met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor
het voorkomen van frauduleuze wissing, namelijk wissing gevolgd door nieuwe aanmelding
onder een andere gebruikersnaam om te kunnen profiteren van mogelijke aanbiedingen en
beloningen. In dat geval bewaren wij en onze opdrachtnemers alleen de persoonsgegevens
die strikt noodzakelijk zijn om dit frauduleuze gedrag te detecteren gedurende een jaar na
het verzoek tot beëindiging van de diensten.
 

14.2. Beëindiging op ons initiatief
 
Wanneer u uw in de GV vastgelegde verplichtingen niet nakomt of misbruik maakt van de
diensten behouden wij ons het recht voor de overeenkomst op elk moment te beëindigen.
 
In geval van beëindiging wordt de toegang tot de diensten onmiddellijk opgeschort. Wij
stellen u daarvan via e-mail of op andere wijze op de hoogte en uw gegevens worden
vernietigd.
Er kan geen vergoeding van welke aard dan ook worden gevorderd.
 
Wij zullen daarna Unibail-Rodamco-Westfield Netherlands Stores B.V en Unibail
Management SAS op de hoogte stellen; zij kunnen dan beslissen of ook uw
gebruikersaccount moet worden beëindigd.
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15.   Overdracht

U heeft niet het recht deze GV tegen betaling of gratis geheel of gedeeltelijk over te dragen.
In geval van overtreding van dit verbod beëindigen wij deze GV onmiddellijk en kunt u
daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

U verleent aan ons toestemming deze GV geheel of gedeeltelijk, tegen betaling of gratis over
te dragen, zonder uw schriftelijke toestemming vooraf, op voorwaarde dat de verkrijger de in
deze GV vastgelegde rechten en plichten ten gunste van u handhaaft.

16.   Toepasselijk recht en rechtsmacht

Op deze GV en alle punten met betrekking tot de uitvoering en interpretatie daarvan is het
Franse recht van toepassing, ongeacht waar de daaruit voortvloeiende verplichtingen worden
uitgevoerd.

Wanneer u vragen of klachten heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met
ons op via: dataprotection@transactionconnect.com.

Wanneer er een geschil ontstaat in verband met de GV of het gebruik van de diensten zal elk
der partijen zich inspannen dit minnelijk te regelen. Voor het oplossen van geschillen die
partijen niet minnelijk kunnen schikken, wordt exclusieve rechtsmacht toegekend aan het
Tribunal de commerce (Handelsrechtbank) van Parijs.

17.   Bevestiging

U bevestigt dat u alle noodzakelijke informatie over de hierin bedoelde diensten heeft
ontvangen, dat u zich zonder voorbehoud zult houden aan de Gebruiksvoorwaarden en
garandeert dat u deze nauwgezet zult toepassen.
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