
VOORWAARDEN BEWAARINSTELLING  

Datum inwerkingtreding: 1 december 2018  

Artikel 1  Definities  

In de Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de            
daarachter vermelde betekenis (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis           
als in het meervoud en vice versa): 

Afnemer consument of organisatie die met Merchant is overeengekomen dat         
Merchant een (digitaal) product of dienst levert aan de betreffende          
consument of organisatie tegen een overeengekomen vergoeding  

Algemene Voorwaarden de algemene voorwaarden Pay Fast Forward B.V. 

Betalingstransacties door de Afnemer of de Merchant geïnitieerde handeling waarbij         
geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen en       
die Pay Fast Forward uitvoert voor de Merchant op grond van de            
Overeenkomst 

Bewaarinstelling stichting Betaalkantoor Pay Fast Forward, statutair gevestigd te Den         
Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van          
Koophandel onder nummer 58197834 

Derdengeldenrekening een betaalrekening op naam van de Bewaarinstelling bij een onder          
toezicht staande bank in Nederland waarop het Tegoed wordt         
geadministreerd 

Kosten alle kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van Pay Fast          
Forward en de Bewaarinstelling uit hoofde van de Overeenkomst,         
daaronder begrepen door Pay Fast Forward en/of de        
Bewaarinstelling aan derden te betalen vergoedingen alsmede       
belastingen en gelijksoortige verplichtingen 

Merchant een natuurlijke- of rechtspersoon die een Betaaldienst van Pay Fast          
Forward afneemt 

Overeenkomst overeenkomst tot acceptatie van betalingen zoals overeengekomen       
tussen Pay Fast Forward en Merchant 

Pay Fast Forward Pay Fast Forward B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag          
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel          
onder nummer 58199721 en als een van de vergunningplicht         
vrijgestelde betaaldienstverlener in het door De Nederlandsche Bank        
N.V. ex artikel 1:107 Wft gehouden register  

Rechthebbende een Merchant, Pay Fast Forward en overige rechthebbenden, indien         
en voor zover het Tegoed van deze rechthebbenden door de          
Bewaarinstelling wordt gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen 

Tegoed op de Bankrekening aangehouden tegoed in geld dan wel in andere           
waarden ten aanzien waarvan de Bewaarinstelling ten titel van         
beheer rechthebbende is  
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Voorwaarden deze voorwaarden betreffende het beheer en de bewaring van het          
Tegoed 

Wft de Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd tot tijd luidt 

 

Artikel 2 WERKZAAMHEDEN BEWAARINSTELLING 
2.1 Op grond van de Wft dient Pay Fast Forward het Tegoed dat zij van Afnemers ontvangt te                 

scheiden van het vermogen van Pay Fast Forward. Hiertoe heeft zij de Bewaarinstelling             
opgericht. In opdracht van Pay Fast Forward ontvangt en beheert de Bewaarinstelling het             
Tegoed afkomstig van Afnemers. 

 
2.2 De Bewaarinstelling verbindt zich jegens Pay Fast Forward om het Tegoed dat toekomt aan              
een  

Rechthebbende te houden op de Bankrekening, met inachtneming van het gestelde in deze             
Voorwaarden en in de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 
2.3 De Bewaarinstelling verricht geen andere activiteiten dan het in opdracht van Pay Fast             

Forward bewaren van het Tegoed ten behoeve van een Rechthebbende, waaronder wordt            
verstaan het in ontvangst nemen van het Tegoed, het tijdelijk houden van het Tegoed dat de                
Bewaarinstelling heeft ontvangen en het betalen of overmaken van het Tegoed dat de             
Bewaarinstelling heeft ontvangen aan een Rechthebbende. Deze activiteiten van de          
Bewaarinstelling kwalificeren nadrukkelijk niet als bewaarneming in de zin van artikel 7:600            
Burgerlijk Wetboek 

 

Artikel 3 WERKZAAMHEDEN PAY FAST FORWARD  
3.1 Pay Fast Forward is belast met de werkzaamheden, die de administratie van het door de               

Bewaarinstelling aangehouden Tegoed met zich brengt en zal alle handelingen verrichten, die            
nodig zijn voor de administratie van het Tegoed met inachtneming van het gestelde in deze               
Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 
3.2 Indien haar hoedanigheid als betaaldienstverlener in de zin van artikel 1:1 Wft is of zal               

worden beëindigd, zal Pay Fast Forward dit direct schriftelijk melden aan de Bewaarinstelling             
en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk publiceren op haar website. Pay Fast Forward zal              
voorts indien de Bewaarinstelling ophoudt als zodanig te functioneren dit zo spoedig als             
redelijkerwijs mogelijk publiceren op haar website. 

 
Artikel 4 BANKREKENING 
4.1 De Bewaarinstelling zal de Bankrekening openen en aanhouden voor de administratie van het             

Tegoed dat in het kader van de Betalingstransacties ten behoeve van de Rechthebbenden             
dient te worden gehouden. De Bankrekening zal worden gecrediteerd met door de            
Bewaarinstelling in verband met de Betalingstransacties ten behoeve van de          
Rechthebbenden te ontvangen Tegoed en worden gedebiteerd voor aan de Rechthebbenden           
in verband daarmee te betalen Tegoed en voor de door Pay Fast Forward respectievelijk de               
Bewaarinstelling gemaakte kosten en aan Pay Fast Forward respectievelijk de          
Bewaarinstelling toekomende vergoedingen in verband met hun werkzaamheden uit hoofde          
van de Voorwaarden, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. 

 
4.2 De Merchant geeft zijn opdrachten met betrekking tot het Tegoed aan Pay Fast Forward, die               

bevoegd zal zijn namens de Merchant jegens de Bewaarinstelling op te treden. 
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Artikel 5 BEWARING VAN TEGOED 
5.1 De Bewaarinstelling is verplicht om er te allen tijde voor zorg te dragen dat het saldo van                 

door haar ten behoeve van de Rechthebbenden ontvangen Tegoed in overeenstemming is            
met de daartegenover staande rechten van de Rechthebbenden jegens de Bewaarinstelling.  

 
5.2 De Bewaarinstelling is niet verplicht de in bewaring genomen geldmiddelen te           
individualiseren. 
 
 
Artikel 6 ADMINISTRATIE EN INNEN VAN BETALINGEN 
6.1 Voor zover nodig verleent de Bewaarinstelling bij dezen een volmacht aan Pay Fast Forward              

om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de administratie van het door de               
Bewaarinstelling te houden Tegoed. De Bewaarinstelling is gerechtigd deze volmacht te           
herroepen indien Pay Fast Forward haar verplichtingen op grond van artikel 3.1 van deze              
Voorwaarden niet nakomt of anderszins materieel tekortschiet in de nakoming van haar            
verplichtingen krachtens deze Voorwaarden. 

 
6.2 Pay Fast Forward zal elke Merchant factureren voor de door haar verrichte werkzaamheden             

uit hoofde van en in overeenstemming met het gestelde in de Overeenkomst, waaronder             
mede begrepen de uit deze Voorwaarden voortvloeiende werkzaamheden. De         
Bewaarinstelling zal de op basis van deze facturen aan Pay Fast Forward toekomende             
bedragen in mindering brengen op de aan deze Merchant af te dragen Tegoed en deze op                
eerste verzoek aan Pay Fast Forward betalen, indien en voor zover het Tegoed van de               
betreffende Merchant hiertoe toereikend is 

 
6.3 Zodra het Tegoed door de Bewaarinstelling is ontvangen, houdt de Bewaarinstelling dit            

Tegoed ter beschikking voor de Rechthebbende tot het betreffende Tegoed en zal de             
Bewaarinstelling dit Tegoed overmaken naar de bankrekening van de Rechthebbende          
overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene            
Voorwaarden, een en ander met inachtneming van deze Voorwaarden en de toepasselijke            
wet- en regelgeving. 

 
6.4 De Bewaarinstelling zal een accurate en gedetailleerde administratie bijhouden van alle           

ontvangsten en uitgaven in verband met het Tegoed. Pay Fast Forward zal de Merchant              
toegang verschaffen tot informatie met betrekking tot het voor hem bestemde Tegoed. 

 
Artikel 7 KOSTEN EN VERGOEDINGEN  
7.1 De Merchant is niet gerechtigd tot rentebaten die door de Bewaarinstelling worden            

ontvangen in verband met het uitzetten van het Tegoed. 
 
7.2 Exploitatiesaldi (positief dan wel negatief) van de Bewaarinstelling komen te allen tijde voor             

rekening en risico van Pay Fast Forward. Op maandelijkse basis zal het exploitatiesaldo             
worden vastgesteld en zal ofwel bij een positief saldo dat bedrag aan Pay Fast Forward               
worden betaald door de Bewaarinstelling, dan wel zal Pay Fast Forward bij een negatief saldo               
dat bedrag onverwijld aan de Bewaarinstelling voldoen. 

 
Artikel 8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
Pay Fast Forward en de Bewaarinstelling betrachten de nodige zorgvuldigheid bij de nakoming van              
hun verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden. Desalniettemin zijn Pay Fast Forward en de              
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Bewaarinstelling elk op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de Merchant lijdt in verband               
met de nakoming van de respectieve verplichtingen van Pay Fast Forward en de Bewaarinstelling uit               
hoofde van deze Voorwaarden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Pay Fast Forward                
respectievelijk de Bewaarinstelling. 
 
Artikel 9 GARANTIE  
Pay Fast Forward garandeert jegens de Merchant, met inachtneming van de beperking van             
aansprakelijkheid in Artikel 8 van deze Voorwaarden, de correcte nakoming van de verplichtingen             
van de Bewaarinstelling jegens de Merchant. 
 
Artikel 10 GESCHIL TEN AANZIEN VAN TEGOED  
10.1 Indien meer dan één partij aanspraak maakt op hetzelfde Tegoed of stelt Rechthebbende te              

zijn betreffende hetzelfde Tegoed zal de Bewaarinstelling dit Tegoed in afwijking van enige             
andere bepaling in deze Voorwaarden, onder zich houden totdat de betrokken partijen Pay             
Fast Forward Schriftelijk hebben geïnformeerd welke partij Rechthebbende is ten aanzien van            
het betreffende Tegoed dan wel dat bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is               
bepaald welke partij of Rechthebbende tot het betreffende Tegoed is gerechtigd. 

 
10.2 Indien zich een situatie voordoet als genoemd in lid 1 van dit artikel zal Pay Fast Forward de                  

Bewaarinstelling opdracht geven het betreffende Tegoed uit te keren overeenkomstig de           
gezamenlijke Schriftelijke instructies van de betrokken partijen dan wel overeenkomstig de           
onherroepelijke rechterlijke beslissing als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

 
10.3 Door Pay Fast Forward en/of de Bewaarinstelling gemaakte kosten (waar onder begrepen de             

kosten voor het inschakelen van een advocaat) naar aanleiding van een geschil als bedoeld in               
lid 1 komen voor rekening van de Merchant. 

 
Artikel 11 BENOEMING BESTUUR BEWAARINSTELLING 
Het bestuur van de Bewaarinstelling zal slechts een bestuurder benoemen op grond van artikel 3 van                
de statuten van de Bewaarinstelling indien deze persoon door Pay Fast Forward als kandidaat              
bestuurder aan het bestuur van de Bewaarinstelling is voorgedragen. 
 
Artikel 12 BEWIJS  
Onverlet enige dwingende rechtsregel levert een afschrift van de eigen boekhouding en administratie             
van Pay Fast Forward respectievelijk de Bewaarinstelling dwingend bewijs op jegens de Merchant,             
behoudens het recht van elke Merchant om tegenbewijs te leveren, en kan een dergelijk afschrift               
zonder enige beperking worden gebruikt als bewijsmiddel. 
 
Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
13.1 Op het bepaalde in deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 
13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze Voorwaarden, zullen            

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.  
 
Artikel 14 WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN 
14.1 Wijzigingen en aanvullingen van de Voorwaarden, mits door Pay Fast Forward en de             

Bewaarinstelling tezamen overeengekomen, zullen ook voor de Merchant bindend zijn. 
 
14.2 Pay Fast Forward zal op haar website zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk mededeling doen              

van de in lid 1 van dit artikel bedoelde wijzigingen en aanvullingen. Het bepaalde in artikel 13                 
van de Voorwaarden is evenwel niet voor wijziging vatbaar. 
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