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Aanvullende Voorwaarden eWallet 
 

Artikel 1. Algemeen 

 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ zijn onderstaande specifieke 

aanvullende voorwaarden op de bovengenoemde dienst van toepassing. 

  

Artikel 2. Dienstomschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Via de door Royal FloraHolland aan (hoofd)gebruiker(s) aangeboden eWallet (hierna: 

‘eWallet’), heeft de hoofdgebruiker de mogelijkheid om op een beveiligde en veilige wijze via 

een payment service provider, zijnde Online Payment Platform B.V. (hierna: ‘OPP’), 

vooruitbetalingen te verrichten aan Royal Flora Holland ten behoeve van transacties die 

hoofdgebruiker wenst te verrichten en/of verricht via Royal FloraHolland (hierna: 

‘Transacties’). 

b. Royal FloraHolland heeft ervoor gekozen om v.w.b. de betaling van de Transacties samen te 

werken met een payment service provider, OPP. OPP is een betaalinstelling waaraan een 

vergunning is verleend door en die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank.  

c. Om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is ten behoeve van Transacties van 

hoofdgebruiker en de financiële dekking ter zake, dient hoofdgebruiker vooruitbetalingen te 

verrichten naar de eWallet. 

d. De eWallet functioneert als escrow, waarbij OPP de vooruitbetaalde gelden aanhoudt tot aan 

de escrow voorwaarden is voldaan. Zodra hoofdgebruiker een Transactie via Royal 

FloraHolland is aangegaan dan wel deze tot stand is gekomen, wordt aan de escrow 

voorwaarden voldaan en betaalt OPP het door hoofdgebruiker verschuldigde bedrag uit hoofde 

van de Transactie uit aan Royal Flora Holland. 

e. Alle gelden die hoofdgebruiker in de eWallet plaatst, worden gescheiden gehouden van zowel 

de activa en tegoeden van OPP als van Royal FloraHolland, op een bankrekening op naam 

van Online Payments Foundation. 

f. De hoofgebruiker staat in voor de juistheid van de door hem via Royal FloraHolland verrichtte 

Transacties en hij vrijwaart OPP en Royal FloraHolland tegen claims van kweker(s) en/of 

derden ter zake. 

 

Transacties 

a. Transacties die door of namens hoofdgebruiker worden verricht zijn onderworpen aan een 

limiet die is vastgesteld door Royal FloraHolland (hierna: ‘Handelslimiet’). Deze Handelslimiet 

is onder meer gebaseerd op de beschikbaarheid van vooruitbetaalde gelden in de eWallet die 

dekking biedt voor de Transacties van of namens hoofdgebruiker. 

b. De hoofdgebruiker stelt vooruitbetaalde gelden beschikbaar ter dekking van Transacties door 

een bedrag in de eWallet te plaatsen middels een Pay-In-transactie. 

c. Over de gelden in de e-Wallet is noch OPP noch Royal FloraHolland enige rente aan 

hoofdgebruiker verschuldigd. 

 

Registratie, toegang tot en gebruik van de eWallet 

a. Om gebruik te kunnen maken van de eWallet dient hoofdgebruiker zich ter zake bij Royal 

FloraHolland aan te melden en via Royal FloraHolland bij OPP ter zake te registreren. De 

aanmelding en registratie ter zake is onder voorbehoud van acceptatie door Royal 

FloraHolland èn door OPP. 

b. Hoofdgebruiker krijgt toegang tot de eWallet met behulp van de inloggegevens die Royal 

FloraHolland aan de hoofdgebruiker verstrekt zodra de registratie als genoemd in artikel 4 lid a. 

is voltooid respectievelijk de hoofdgebruiker daartoe is geaccepteerd.  

c. Middels het inloggen op de eWallet heeft de hoofdgebruiker de mogelijkheid om zijn 

Handelslimiet(en), zijn Transacties en/of de status, het aantal en de bedragen van zijn Pay-In 

Transacties en het beschikbare vooruitbetaalde bedrag in de eWallet te controleren en/of aan 
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Artikel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7. 

 

 

 

te passen, e.e.a. voor zover deze betrekking hebben op betalingen die zijn gedaan of zullen 

worden ondersteund via de eWallet. 

d. Hoofdgebruiker is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toegang tot en het 

gebruik van de eWallet via de aan hoofdgebruiker verstrekte inloggegevens, waarmee 

hoofdgebruiker zorgvuldig en vertrouwelijk dient om te gaan. Indien hoofdgebruiker vermoedt 

of constateert dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van een ongeautoriseerde partij, 

dient de hoofdgebruiker Royal FloraHolland èn OPP hiervan onmiddellijk op de hoogte te 

stellen, onverminderd de verplichting van hoofdgebruiker om ter zake effectieve maatregelen te 

nemen, inclusief - maar niet beperkt tot - het onverwijld wijzigen van zijn inloggegevens. 

 

Pay-In-Transacties 

a. Hoofdgebruiker heeft de mogelijkheid om Transacties te verrichten zolang zijn Handelslimiet dat 

toelaat. Hoofdgebruiker kan Royal FloraHolland verzoeken Transacties tot een bepaalde 

Handelslimiet toe te staan door een vooruitbetaling (hierna: ‘Pay-In-Transactie’) te verrichten 

en op deze wijze gelden in de eWallet te plaatsen. Bij het tot stand brengen van een Pay-In-

Transactie, kan de hoofdgebruiker diverse mogelijkheden worden geboden om uit diverse 

betalingsmethoden te kiezen om gelden in de eWallet te plaatsen. 

b. Eén van de betaalmethoden waaruit hoofdgebruiker kan kiezen, is een SEPA-overboeking. Bij 

een SEPA overboeking wordt elke Pay-In-Transactie achteraf vastgesteld door de 

daadwerkelijk ontvangen gelden in de eWallet. Voor dit doel ontvangt de hoofdgebruiker een 

melding van de aldus ontvangen gelden (hierna: ‘Pay-In-Betalingsmelding’). De 

hoofdgebruiker wordt geacht akkoord te zijn met de Pay-In-Betalingsmelding zodra hij 

Transacties verricht. Na de aan hoofdgebruiker verstrekte Pay-In-Betalingsmelding kan 

hoofdgebruiker zich ter zake niet meer beroepen op onverschuldigde betaling. 

 

Verzoek om restitutie; beëindiging gebruik eWallet 

a. Als hoofdgebruiker met het verrichten van Transacties en zijn gebruik van de eWallet wenst te 

stoppen en/of indien de hoofdgebruiker om andere redenen zijn vooruitbetaalde gelden in de 

eWallet wenst te (laten) restitueren, dient hoofdgebruiker: 

• zich te onthouden van het verrichten van Transacties, en; 

• de daarvoor toepasselijke procedure in de eWallet te doorlopen. Na voltooiing van de 

voornoemde procedure, zal OPP het relevante bedrag c.q. de betreffende gelden aan 

hoofdgebruiker te restitueren.  

b. Royal FloraHolland en OPP hebben het recht om aanvullende informatie aan hoofdgebruiker te 

vragen om het verzoek tot restitutie van hoofdgebruiker te (kunnen) beoordelen en om 

hoofdgebruiker als de rekeninghouder en het rekeningnummer te verifiëren. 

c. Royal FloraHolland is gerechtigd om hoofdgebruiker kosten in rekening brengen ter zake van de 

afhandeling van een verzoek van de hoofdgebruiker tot creditering en daaruit voortvloeiende 

handelingen, welke kosten te raadplegen zijn op de website van Royal FloraHolland 

(www.royalfloraholland.com) en welke kosten in mindering zullen worden gebracht op het te 

crediteren bedrag. 

d. Een beëindiging van het gebruik van deze dienst mist toepassing op reeds betaalde gelden 

voortvloeiende uit door hoofdgebruiker verrichtte Transacties en/of door hoofdgebruiker en/of 

Royal FloraHolland reeds aan OPP gedane verzoeken tot uitbetaling van gelden uit de eWallet. 

e. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om een beëindiging van het gebruik van deze 

dienst door hoofdgebruiker aan andere gebruikers en/of derden te melden. 

 

Tarief 

a. Voor het gebruik van deze dienst is hoofdgebruiker een tarief1 verschuldigd, welke op de 

website van Royal FloraHolland (www.royalfloraholland.com) staat vermeld.  

 
1 Tariefswijzigingen voorbehouden 
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Artikel 8. 

 

 

b. Voorts is hoofdgebruiker ter zake van de door hem verrichtte Transacties de gebruikelijke 

provisies, kosten en/of heffingen aan Royal FloraHolland verschuldigd. 

c. Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

 

Slotbepaling 

a. Royal FloraHolland is te allen tijde gerechtigd de inrichting en de ‘look en feel’ van de eWallet 

aan te passen. 

b. Het verrichten, opgeven of indienen van ongebruikelijke transacties is verboden. 

c. Bij een vermoeden van overtreding van (een bepaling van) deze aanvullende voorwaarden 

en/of bij onregelmatigheden is Royal FloraHolland en/of OPP gerechtigd de uitvoering van deze 

dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken, ongedaan te maken en/of de dienst per 

direct te beëindigen, onverminderd overige aan Royal FloraHolland en/of OPP toekomende 

rechten ter zake. 

d. Hoofdgebruiker verklaart en garandeert dat: 

• alle informatie die hij verstrekt of die namens hem aan Royal FloraHolland en/of OPP 

worden verstrekt, correct, waar, nauwkeurig en volledig is; 

• de (sierteelt)producten die hij via Royal FloraHolland inkoopt dan wel doorverkoopt in 

Nederland, de Europese Unie en in het land van in- en verkoop legaal zijn; 

• hij voldoet aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder in relatie, maar niet beperkt tot 

de eisen die eventueel gelden voor exploitatie van een handelsbedrijf in Nederland; 

• de instanties van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en/of de Europese Unie (EU) 

geen sancties tegen de hoofdgebruiker hebben ingesteld of hebben opgelegd en/of 

sierteeltproducten door te verkopen aan derden en/of (eind)klanten ten aanzien waarvan 

het voorgaande van toepassing is. Hoofdgebruiker verklaart volledig aansprakelijk te zijn 

en Royal FloraHolland en/of OPP te vrijwaren in geval van overtreding van deze bepaling. 

 


