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I. DEFINITIES 

Aanvraagformulier EC: betekent het formulier voor de aanvraag van de optionele dienst Express 

Cash ingevuld door de Kaarthouder. 

Algemene Voorwaarden EC: het geheel van de rechten en plichten van toepassing op de optionele 

dienst Express Cash. 

Algemene Voorwaarden: Het geheel van de rechten en plichten voor Particulieren verbonden aan 

de Kaart en die kunnen geraadpleegd worden op www.americanexpress.be en 

www.americanexpress.lu en/of apart meegedeeld werden.  

Bedrijf: de zaak of vereniging waar een Hoofdkaarthouder en/of de Houder van de Bijkomende 

Kaart een eigenaar, mede-eigenaar, partner, directeur, bestuurslid of een werknemer van is. 

Express Cash: de mogelijkheid voor Kaarthouders om geld af te halen aan geldautomaten. 

Mandaatreferte: Een unieke referentie voor een domiciliëringsvolmacht bepaald door de 

schuldeiser. 

 

II. TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
 

Alpha Card beslist vrij over de al dan niet toekenning van de optionele dienst Express Cash.  

De schorsing of annulering van de Kaart brengt de schorsing of annulering van de dienst Express Cash 

met zich mee. 

De schorsing of annulering van de dienst Express Cash brengt niet noodzakelijkerwijze het beëindigen 

van de Kaart met zich mee.  

 

 

III.  SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST 
 

Wat ook de wijze is waarop de dienst Express Cash is toegekend, de Overeenkomst zal slechts in 

werking treden van zodra de Kaarthouder de dienst Express Cash voor het eerst heeft gebruikt.  

 

 

IV.  KENNIS EN AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN EC 
 

De Kaarthouder verklaart uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de kennisname en aanvaarding van 

onderhavige Algemene Voorwaarden EC. Het Aanvraagformulier van de dienst Express Cash, de 

Algemene Voorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden EC vormen het geheel van de 

noodzakelijke informatie bestemd voor de Kaarthouder. De Kaarthouder kan het geheel van de 

contractuele bepalingen raadplegen en downloaden via www.americanexpress.be of 

www.americanexpress.lu. De Kaarthouder kan ook een gratis exemplaar op papier aanvragen door 

contact op te nemen met de Klantendienst. 

 

 

http://www.americanexpress.be/
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V.  OPNAME VAN CONTANT GELD 
 

De dienst Express Cash geeft de mogelijkheid aan de Kaarthouder om met behulp van de Kaart contant 

geld op te nemen aan geldautomaten in België, in Luxemburg en in het buitenland.  

Het gebruik van de dienst Express Cash aan geldautomaten is slechts mogelijk na de Kaart in het 

toestel te hebben gebracht, haar elektronische identificatie en het vormen van de Pincode.  

 

 

VI.  GEHEIME PINCODE 
 

Om te kunnen deelnemen aan de dienst Express Cash, heeft de Kaarthouder een 

geheime Pincode, die hij of zij zal gebruiken voor alle verrichtingen met de Kaart in overeenstemming 

met artikel 5 van onderhavige Algemene Voorwaarden EC. Bovendien moet de Kaarthouder zich 

houden aan alle instructies die door de geldautomaat zullen gegeven worden.  

Voor alle Transacties aanvaardt de Kaarthouder dat de elektronische handtekening van de 

Kaarthouder, die door de computersystemen van de bank gevalideerd is en wordt erkend als 

afkomstig van de Kaarthouder, voldoet aan de voorwaarden voor identificatie van de Kaarthouder en 

voor integriteit van de inhoud die aan een handtekening verbonden is uit hoofde van artikel 1322, lid 

2 van het Burgerlijk Wetboek, en dat een Transactie die zulke elektronische handtekening draagt 

dezelfde bewijskracht heeft als een schriftelijke Transactie die de Kaarthouder met de hand heeft 

ondertekend, en de Kaarthouder als dusdanig bindt.  

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Kaarthouder om met alle rechtsmiddelen het 

tegenbewijs te leveren, in het bijzonder de bewijslast in het geval van een niet-geautoriseerde 

Transactie. 

 

 

VII.  BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN 
CONTANT GELD 

 

Op dit ogenblik bedraagt de maximumwaarde van het contant geld dat gedurende een periode van 

zeven dagen beschikbaar wordt gesteld aan de geldautomaten 370 euro of het equivalent in vreemde 

valuta voor de Kaarthouders van een Blue Kaartaccount, 600 euro of het equivalent in vreemde valuta 

voor de Kaarthouders van een Persoonlijke (Green), Business Green, Brussels Airlines Preferred 

American Express en Brussels Airlines Classic American Express Kaartaccount, 1.200 euro of het 

equivalent in vreemde valuta voor de Kaarthouders van een Gold, Business Gold en Brussels Airlines 

Premium American Express Kaartaccount en 3.800 euro of het equivalent in vreemde valuta per 

Platinum Kaartaccount. Deze beperkingen kunnen gewijzigd worden, zowel met betrekking tot 

afzonderlijke geldautomaten als met betrekking tot de dienst Express Cash in zijn geheel. Alpha Card 

behoudt zich echter het recht voor een opname van contant geld te weigeren in het geval het bedrag 

ervan manifest niet zou kunnen terugbetaald worden door de Kaarthouder, rekening houdend met 

zijn of haar uitgavenhistoriek, betalingshistoriek en de inlichtingen meegedeeld door de Kaarthouder 

of het Bedrijf met betrekking tot onder meer zijn of haar financiële situatie. 
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VIII. VERPLICHTINGEN VAN DE KAARTHOUDER 
 

De Kaarthouder gebruikt de dienst Express Cash conform de huidige Algemene Voorwaarden EC, de 

Algemene Voorwaarden, evenals alle toepasselijke wettelijke voorwaarden en bepalingen. 

De Kaarthouder van een business kaart gebruikt de Kaart slechts voor het uitvoeren van uitgaven met 

betrekking tot zijn of haar commerciële of professionele activiteit, in overeenstemming met de 

toepasselijke Algemene Voorwaarden EC. 

De dienst Express Cash mag alleen gebruikt worden gedurende de periode waarvoor hij geldig 

verklaard is en gedurende de geldigheidsperiode van de Kaart, en dit in overeenstemming met de 

Algemene Voorwaarden. Het is verboden de dienst Express Cash te gebruiken vóór of na haar 

geldigheidsperiode of nadat de annulering of schorsing ervan werd meegedeeld aan de Kaarthouder. 

Alpha Card kan binnen de grenzen van de wet, niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, 

diefstal of het misbruik door derden.  

 

 

IX. EUROPESE DOMICILIËRING 
 

Bij de aanvraag om deel te nemen aan Express Cash moet de Hoofdkaarthouder het Europees 

domiciliëringsmandaat volledig invullen en ondertekend terugsturen naar Alpha Card per post of per 

email. 

Alpha Card zal de aanvaarding van het Europees domiciliëringsmandaat bevestigen aan de 

Kaarthouder en zal hem/haar de unieke referentie van het Europees domiciliëringsmandaat 

doorgeven.  

Indien de Kaarthouder de Europese Domiciliëring wenst op te schorten of op te zeggen, moet hij/zij 

Alpha Card daarvan inlichten met vermelding van de unieke Mandaatreferte van de Europese 

Domiciliëring. Daarbij moet rekening worden gehouden met een kennisgevingsperiode van 10 dagen 

na datum van ontvangst van de aanvraag tot opzeg of opschorting vooraleer de stopzetting of 

schorsing effectief zal uitgevoerd zijn. Het opzeggen of schorsen van het domiciliëringsmandaat 

brengt automatisch de schorsing of de beëindiging van de dienst Express Cash met zich mee.   

Alpha Card kan te allen tijde zonder enige motivering of voorafgaande aankondiging eventuele 

bedragen die de Kaarthouder verschuldigd is aan Alpha Card in meerdering brengen van verschuldigde 

bedragen op de Kaartrekening of op een andere Kaartrekening die de Kaarthouder bezit bij Alpha 

Card, tot het bedrag dat door de Kaarthouder verschuldigd aan Alpha Card volledig is terugbetaald en 

voldaan. 

 

 

X. BETALING 
 

Door de ondertekening van het Europees domiciliëringsmandaat geeft de Hoofdkaarthouder aan 

Alpha Card toestemming om betalingsopdrachten te geven ten laste van de bankrekening in euro ten 

belope van de bedragen die overeenstemmen met elke bij een geldautomaat uitgevoerde verrichting. 

Deze opdrachten zijn onmiddellijk betaalbaar ten gunste van Alpha Card door middel van de Europese 

domiciliëringsregeling waaraan de financiële instellingen deelnemen en dit zonder verdere 

kennisgeving. Het bedrag van de transactie zal de tegenwaarde zijn in euro van de bij elke verrichting 

afgehaalde deviezen, in voorkomend geval vermeerderd met kosten. De kosten die aan de 
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Kaarthouder zullen gefactureerd worden voor één of andere verrichting zijn beschreven in artikel 13 

en 15 van onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Indien de Hoofdkaarthouder de bankrekening verandert die wordt gedebiteerd voor de verrichtingen 

uit hoofde van de dienst Express Cash, moet hij of zij Alpha Card hiervan in kennis stellen en een nieuw 

Europees domiciliëringsmandaat invullen. Intussen zal Alpha Card de betalingsopdrachten voor alle 

transacties blijven aanbieden aan de bestaande rekening. 

 

 

XI. BELASTINGEN, RECHTEN EN WISSELKOERSREGELINGEN 
 
De Kaarthouder dient ervoor te zorgen dat alle reglementen inzake wisselkoersen en andere wetten 
en reglementen die van toepassing zijn op het gebruik van een Kaart of een Rekening of op de 
Transacties in het kader van deze Overeenkomst, nageleefd worden. 
De Kaarthouder dient alle wettelijk opgelegde belastingen, rechten of andere bedragen wat betreft 
de betalingen of het gebruik van een Kaart of Rekening, te betalen. 
 

 

XII. ONMOGELIJKHEID OM EEN GELDOPNAME UIT TE VOEREN 
 

Noch Alpha Card noch enige andere organisatie die geldautomaten bedient waartoe de Kaarthouder 

uit hoofde van Express Cash toegang heeft, zal tegenover de Kaarthouder aansprakelijk zijn voor het 

onvermogen een transactie aan een geldautomaat uit te voeren of te voltooien wanneer dit 

rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van:  

- het onvermogen van een geldautomaat een transactie te voltooien, hetzij omdat de 
geldautomaat onvoldoende contant geld bevat, hetzij om elke andere reden; 

- de niet-correcte werking van een geldautomaat, enig daaraan gekoppeld dataverwerkend 
systeem of een schakel in de transmissies; 

- enige omstandigheid vreemd aan Alpha Card, de instantie die de geldautomaat bedient dan 
wel haar of hun agenten of onderaannemers; 

- de onjuistheid van de Pincode gevormd door de Kaarthouder; 
- enige andere uitzondering die in de onderhavige Algemene Voorwaarden of in de Algemene 

Voorwaarden wordt genoemd. 

In geval van weigering van Alpha Card om een transactie uit te voeren, in geval van risico’s op fraude 
of in het geval het bedrag ervan de overschrijding van het plafond van beschikbare contante gelden, 
zullen de weigering en, voor zover mogelijk, de redenen van deze weigering alsook de procedure om 
elke feitelijke vergissing die de weigering met zich heeft meegebracht, te verhelpen, meegedeeld 
worden aan de Kaarthouder, tenzij er daarvoor een Europees of nationaal wettelijk verbod is. De 
kennisgeving van die weigering zal zo snel mogelijk gericht worden aan de Kaarthouder hetzij via de 
geldautomaat, hetzij telefonisch, hetzij per schrijven. De kosten van zulke kennisgeving kunnen 
teruggevorderd worden van de Kaarthouder in geval van een gerechtvaardigde weigering. 

Alpha Card kan te allen tijde het recht van de Kaarthouder om de betalingsdienst Express Cash te 

gebruiken, schorsen of annuleren, hetzij volledig, hetzij voor een bepaalde transactie, om objectief 

gemotiveerde redenen met betrekking tot: 

- de veiligheid van de dienst Express Cash; 
- het vermoeden van een niet-toegestaan of frauduleus gebruik van de dienst Express Cash; 
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- de overschrijding van het overeenstemmende plafond, zoals bepaald in artikel 7 van huidige 
Algemene Voorwaarden; 

- het op gevoelige wijze verhoogd risico dat de Kaarthouder of de Vennootschap in de 
onmogelijkheid verkeren zich te kwijten van hun betalingsverplichting. 

Alpha Card licht de Kaarthouder schriftelijk in van de schorsing/annulering van de dienst Express Cash 
en, voor zover mogelijk van de redenen van deze schorsing/annulering, vooraleer de dienst Express 
Cash wordt geblokkeerd, tenzij het feit deze informatie te geven niet aanvaardbaar is om objectief 
gemotiveerde veiligheidsredenen ofwel verboden is krachtens een andere Europese of nationale 
wetgeving.  

De tussentijdse betaling van de verschuldigde bedragen zal niet van aard zijn een einde te stellen aan 
de schorsing/annulering indien één van de hierboven genoemde gevallen van schorsing/annulering 
blijft voortbestaan. Alpha Card zet de schorsing/annulering van de dienst Express Cash stop, van zodra 
de redenen die de blokkering rechtvaardigen, niet meer bestaan. 
 
 

XIII. MONETAIRE OMREKENING 
 
Wanneer de verrichting via een geldautomaat wordt uitgevoerd in een vreemde munt (anders dan de 
euro), zullen de bedragen in andere deviezen dan euro in euro worden omgezet volgens de Algemene 
Voorwaarden. 
 
 

XIV. BETWISTING VAN EEN GELDOPNAME EN KLACHTEN 
 
Elke betwisting van een geldopname moet gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de 
Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op de betwisting van een betaling. 
De periode waarop een betwisting van een Transactie kan gebeuren wordt van 13 maanden tot 90 
dagen herleid wanneer de geldautomaat, waarbij de betwiste geldafname werd verricht, niet gelegen 
is in een lidstaat van de EER.  
 
 

XV. KOSTEN 
 

Bij het ontvangen van contant geld via een geldautomaat zal een commissie van 3,5% met een 
minimum van 5 euro per transactie aangerekend worden. Deze commissies zullen toegepast worden 
op het ogenblik zelf van de transactie en zullen toegevoegd worden aan het totaal bedrag van de 
transactie. 
Indien een betalingsopdracht, die via de Europese Domiciliëring ter betaling ingediend werd, niet 
gehonoreerd zou worden door de bank wegens onvoldoende dekking of om enige 
andere reden, zal de Kaarthouder onmiddellijk het overeenkomend bedrag moeten betalen, verhoogd 
met de vergoedingen en interesten berekend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. 
 
 

XVI. HOUDERS VAN DE BIJKOMENDE KAART 
 

In het geval de Houder van de Bijkomende Kaart aan Express Cash wil deelnemen, moet het 
Aanvraagformulier zowel door de Hoofdkaarthouder als door de Houder van de Bijkomende Kaart 
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worden ingevuld en ondertekend. Het Europees domiciliëringsmandaat dient ondertekend te worden 
door de Hoofdkaarthouder. 

De Houders van de Bijkomende Kaart die deelnemen aan het Programma, hebben een geheime 
Pincode en zijn met betrekking tot de transacties die zij aan geldautomaten uitvoeren, op dezelfde 
wijze als de Hoofdkaarthouder gebonden aan de bepalingen van onderhavige Algemene 
Voorwaarden. 

Transacties die door de Houders van de Bijkomende Kaart worden uitgevoerd, worden gedebiteerd 
op een rekening van de Hoofdkaarthouder, die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van alle 
bedragen die verschuldigd zijn of nog moeten zijn krachtens de ondertekening of het gebruik van de 
dienst Express Cash. 

Voor de business kaarten zijn de hierboven uiteengezette bepalingen voor de Hoofdkaarthouder en 
de Houder van de Bijkomende kaart van toepassing, respectievelijk op het Bedrijf en de Houder van 
de business kaart. 
 
 

XVII. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De bepalingen met betrekking tot de wijziging van de algemene voorwaarden die zijn opgenomen in 
de Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing. 
 
 

XVIII. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
 
Huidige Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. 
 
 

XIX. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 
 
Zowel de Hoofdkaarthouder alsook het Bedrijf (in het geval van een business kaart), kunnen te allen 
tijde en met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen. De beëindiging van de Overeenkomst 
impliceert de betaling van de totaliteit van de in het kader van de dienst Express Cash verschuldigde 
bedragen op de Kaartrekening. De beëindiging van de Overeenkomst brengt geen enkele kost met 
zich mee. 

Alpha Card kan de Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen mits een opzeggingstermijn van twee 
maanden. Indien Alpha Card zulke maatregel neemt, blijft de Kaarthouder gehouden alle bedragen 
verschuldigd op de Kaartrekening te betalen. De Kaarthouder en, in het geval van een business kaart 
het Bedrijf, blijven aansprakelijk voor alle geldopnames die door gebruik van de Kaartrekening worden 
uitgevoerd, totdat de Kaartrekening niet meer wordt gebruikt en elk terugkerend debet wordt 
stopgezet. 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting die wordt opgelegd aan Alpha 
Card de overeenkomst te verbreken in uitzonderlijke situaties, krachtens een Europese 
of nationale wetgeving, zoals de wetgeving op het witwassen van kapitaal en financiering van 
terrorisme of elke handeling met betrekking tot het bevriezen van middelen of elke bijzondere 
maatregel verbonden aan misdaadpreventie of aan onderzoeken in verband hiermee of aan 
haar recht een afname te weigeren of de dienst Express Cash te schorsen. 
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XX. ALGEMEEN 
 

Voor al wat niet uitdrukkelijk in onderhavige Algemene Voorwaarden EC is bepaald, wordt de 

gebruiker van de dienst Express Cash verwezen naar de Algemene Voorwaarden.  


