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Praktische modaliteiten
1. De betaling zal slechts worden uitgevoerd voor zover er voldoende en beschikbare provisie op de rekening is. Bij onvoldoende saldo stuurt Fortis Bank nv, hierna genoemd Fortis
Bank geen bericht naar de schuldenaar. Een herinnering wordt eventueel door de schuldeiser
verzonden.
2. Het is mogelijk dat er tijdens de eerstvolgende dagen nog facturen ter betaling aangeboden
worden. Deze dienen zoals voordien te worden betaald.
3. Elk van de betrokken partijen heeft het recht de domiciliëring te herroepen. Indien u deze
domiciliëring wenst te herroepen, wendt u zich tot uw financiële instelling. Zo nodig verwittigt
u de schuldenaar op wiens naam de facturen worden opgesteld. De herroeping zal uiterlijk
10 bankwerkdagen na de afgifte van het bericht van de herroeping van kracht worden. Uw
financiële instelling zal de schuldeiser op de hoogte brengen. Indien uw financiële instelling
de domiciliëring herroept, dan zal ze u en de schuldeiser hiervan op de hoogte brengen.
Desgevallend dient u de schuldenaar hiervan te verwittigen. Indien de herroeping uitgaat
van de schuldeiser, dan zal deze de schuldenaar van de facturen hiervan rechtstreeks op de
hoogte brengen.
4. Alle betwistingen met betrekking tot de facturen worden rechtstreeks geregeld tussen de
schuldenaar en diens schuldeiser.
5. Informatie betreffende de verwerking van uw gegevens
Het aangaan van om het even welke relatie met de Bank, zij het van contractuele, pre-contractuele of van consultatieve aard, en in om het even welke hoedanigheid, heeft uw akkoord tot gevolg met de verwerking van uw Gegevens, onder de voorwaarden vastgelegd
in het beding “Registreren en verwerking van de gegevens” van de Algemene Voorwaarden
van Fortis Bank; voor zover nodig worden de voornaamste bepalingen van dit beding hierna
herhaald. Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg, 3, 1000
Brussel, hierna de Bank, verwerkt uw Gegevens, in hoedanigheid van verantwoordelijke voor
de verwerking, met het oog op volgende doeleinden: het beheer van contractuele relaties, de
preventie van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen, de commerciële
prospectie en direct marketing inzake bank-, financiële of verzekeringsproducten of inzake
andere producten die door de Bank of door de vennootschappen behorend tot de Groep
waarvan zij deel uitmaakt, worden gepromoot. Uw Gegevens kunnen worden verzameld bij
u of bij gemachtigde derden, via om het even welke registratiemethode, manueel of geautomatiseerd, geschreven, telefonisch, televisueel, cybernautisch, elektronisch of beroep
doend op enige andere technologie. In geval de vereiste gegevens niet aan de Bank worden
meegedeeld kan dit, naargelang het geval, de onmogelijkheid voor de Bank of haar weigering
van het aangaan van een commerciële relatie, het verderzetten van dergelijke relatie of het
uitvoeren van een handeling waarom u verzocht met zich meebrengen. De Bank deelt de Gegevens niet mee aan derden behoudens in de volgende gevallen: 1° de Gegevens worden,
naargelang het geval, op uw verzoek, ingevolge uw opdracht of door middel van uw voorafgaandelijk akkoord, doorgegeven aan de door u aangewezen ontvangers, 2° uw Gegevens
worden meegedeeld aan gemachtigde derden met het oog op de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting of omwille van een wettig belang; 3° de ontvangers zijn
interveniënten handelend voor rekening van de Bank in de hoedanigheid van aangestelde,
lasthebber, agent, onderaannemer, dienstverlener of enige andere hoedanigheid; 4° de ontvangers zijn vennootschappen, verenigingen, of andere organisaties behorende tot de Groep
waarvan de Bank deel uit maakt. Mits het nemen van de gepaste waarborgen kan de Bank
uw Gegevens buiten de Europese Unie doorgeven, in landen die al dan niet een adequaat
beschermingsniveau bieden. U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw Gegevens in de mate dat de verwerking gebeurt voor direct marketingdoeleinden; met het oog
hierop wordt u bij deze gevraagd of u gebruik wenst te maken van uw recht op verzet en in
het bevestigende geval, dit te melden aan uw kantoor. U heeft het recht tot toegang tot de uw
betreffende Gegevens en tot verbetering ervan indien nodig. Voor bijkomende inlichtingen,
gelieve de informatiebrochure te vragen in uw kantoor.

