3D SECURE-VOORWAARDEN
(Verified by Visa)
1. DEFINITIES

5. HOE WERKT VERIFIED BY VISA?

1.1. 3D Secure-voorwaarden
deze voorwaarden voor gebruik van Verified by Visa.

5.1. U hoeft uw betaalkaart niet te registreren.

1.2. Algemene Voorwaarden
de algemene voorwaarden behorende bij uw VISA betaalkaart
verstrekt door Qander Consumer Finance B.V..
1.3. Betaalkaart
de fysieke kaart waarmee u persoonlijk een betaal-opdracht kunt
doen ten laste van het beschikbaar saldo. De term betaalkaart omvat
ook de partnerkaart.
1.4. Kaarthouder of u/uw
de houder van de betaalkaart.
1.5. Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens
alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
1.6. Qander of wij/we, ons
Qander Consumer Finance BV, handelend onder de namen Qander,
PrimeLine, Directa.nl en Yelder. Adres: Larenweg 78-86, 5234 KC
‘s-Hertogenbosch, KvK 16082749. Qander Consumer Finance BV is
bij de AFM geregistreerd onder nummer 12011145.

5.2. Wanneer u een online aankoop doet bij een deelnemende webwinkel
of bedrijf, verschijnt automatisch het Verified by Visa scherm.
5.3. U wordt verzocht om een eenmalige code in te voeren welke u
ontvangt op uw mobiele telefoon per tekstbericht (SMS) om uw
betaling af te ronden.
5.4. De eenmalige code is alleen geldig voor de online aankoop waarvoor u
deze hebt ontvangen.
5.5. Om gebruik te maken van Verified by Visa moet u zorgen dat uw
recente contactgegevens bij Qander bekend zijn. Voor ondersteuning,
neem contact op met de klantenservice via 073 - 646 2530.
5.6. Voor Verified by Visa brengen wij geen kosten in rekening. U bent
verantwoordelijk voor eventuele kosten van uw telefoonprovider
voor het ontvangen van de SMS en het internetgebruik bij het online
winkelen bij een deelnemende webwinkel of bedrijf.
6. WAT HEB IK NODIG OM VERIFIED BY VISA TE GEBRUIKEN?

1.7. Verified by Visa
de dienst om uw identiteit en de juistheid van een online betaling met
uw Card te controleren doormiddel van de eenmalige (SMS) code.

6.1. Om Verified by Visa te gebruiken:
• bezit u een mobiele telefoon;
• hebt u toegang tot internet;
• moet uw juiste mobiele telefoonnummer bij ons bekend zijn;
• moet uw mobiele telefoon tekstberichten (SMS) kunnen ontvangen.

1.8. Verified by Visa voorwaarden
ook genoemd 3D Secure-voorwaarden. Deze voorwaarden voor
gebruik van Verified by Visa.

7. PRIVACY

2. ALGEMEEN
2.1. Deze 3D Secure-voorwaarden zijn van toepassing op de functie
Verified by Visa.

7.1. Voor verificatie- en beveiligingsdoeleinden, moeten wij bepaalde
persoonlijke gegevens van u verzamelen inclusief uw mobiele
telefoonnummer. Bepaalde persoonlijke gegevens worden met een
derde partij gedeeld welke het Verified by Visa proces verzorgt.
7.2. Uw eenmalige code en persoonlijke gegevens worden niet gedeeld
met webwinkels en andere bedrijven.

2.2. Indien een of meerdere bepalingen van deze Verified by Visa
voorwaarden worden vernietigd, dan wel op een andere manier
ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen in deze
Verified by Visa voorwaarden steeds volledig van toepassing.

7.3. Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens,
bekijk ons Privacy Statement op www.qander.nl.

3. WAT IS VERIFIED BY VISA?

8. VERANTWOORDELIJKHEID

3.1. Verified by Visa is een extra betalingsverificatie voor online aankopen
(goederen en diensten) bij deelnemende webwinkels en bedrijven.
Het is een extra beveiligingsmaatregel voor betalingen via internet
met uw VISA betaalkaart. Betaalkaarten van Qander maken gebruik
van Verified by Visa, aangeboden door Visa wanneer de webwinkel of
bedrijf deelneemt aan deze beveiliging.

Kaarthouder
8.1. U mag Verified by Visa alleen gebruiken voor uw betaalkaart. U mag
Verified by Visa niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.2. Verified by Visa is een extra beveiligingsfunctie voor uw VISA
betaalkaart uitgegeven door Qander en vervangt geen andere
beveiligingsmaatregelen opgesteld in de Algemene Voorwaarden van
de betaalkaart.
3.3. Met Verified by Visa wordt een online betaling met uw card, uw
identiteit en de juistheid van de betaling gecontroleerd door middel
van toezending van een eenmalige (SMS) code naar het door de
Kaarthouder opgegeven mobiele telefoonnummer.
4. ACCEPTEREN VAN DE 3D SECURE-VOORWAARDEN
4.1. Door het aanvinken of gebruik te maken van de Verified by Visa functie
gaat u akkoord met deze 3D Secure-voorwaarden.
4.2. De 3D Secure-voorwaarden moet u lezen samen met de Algemene
Voorwaarden van uw betaalkaart.

8.2. U moet de eenmalige code geheimhouden voor iedereen, ook voor
familieleden, huisgenoten en onze medewerkers. U moet ervoor
zorgen dat anderen niet kunnen meekijken wanneer u de eenmalige
code intoetst.
8.3. U bent verantwoordelijk voor de online aankopen welke u doet met uw
betaalkaart en de eenmalige code. De Algemene Voorwaarden van uw
betaalkaart blijven gelden.
8.4. Verlies, diefstal of (een vermoeden van) misbruik van de eenmalige
code moet u telefonisch aan ons melden. U moet dit zo snel mogelijk
doen nadat u dit heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.
Qander
8.5. Wij garanderen niet dat u Verfied by Visa altijd en ongehinderd
kunt gebruiken. Dit is ook afhankelijk van externe factoren zoals de
medewerking van Acceptanten en de werking van computer- of
telecommunicatiesystemen.
8.6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade als resultaat van:
• het gebruik of poging tot het gebruik van Verified by Visa;
• het opschorten, wijzigen of stopzetten van Verified by Visa.

9. WIJZIGEN VAN DE 3D SECURE-VOORWAARDEN
9.1. Qander mag de overeenkomst en/of deze Verfied by Visa Algemene
Voorwaarden binnen de grenzen van de wet wijzigen. Wij informeren u
over de wijzigingen.
10. WIJZIGEN OF STOPPEN VERIFIED BY VISA
10.1. Qander mag op ieder moment stoppen, wijzigen of opschorten, voor
tijdelijk of permanente duur met Verified by Visa.
11. TOEPASSELIJK RECHT
11.1. Op Verified by Visa is Nederlands recht van toepassing.
12. GESCHILLENBESLECHTING
12.1. Interne klachtenregeling
Qander doet haar uiterste best om haar klanten zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Bent u toch niet (geheel) tevreden over onze
dienstverlening, dan horen wij dit graag van u. U vindt onze
contactgegevens op de website van Qander. Wij handelen klachten
binnen 14 dagen af. Als wij deze termijn overschrijden, dan nemen wij
contact met u op.
Bent u het niet eens met een door Qander aangedragen oplossing,
meldt u dit dan schriftelijk aan ons: Qander, t.a.v. Afdeling klachten,
postbus 3369, 5203 DJ ’s-Hertogenbosch.
12.2. Aansluiting bij het KiFiD
Qander is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD). Als u niet tevreden bent over de oplossing
op uw schriftelijke klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan het KiFiD.
Hiervoor moet u wel eerst onze interne klachtenregeling doorlopen.
U kunt zich via www.kifid.nl aanmelden op ‘Mijn KiFiD’. Hier kunt u
uw klacht opgeven en onderbouwen. Meer informatie vindt u op
www.kifid.nl.
12.3. Autoriteit Persoonsgegevens
Als u niet tevreden bent over onze reactie op uw schriftelijke
klacht over uw privacy, kunt u uw klacht voorleggen aan de
Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u wel eerst onze
interne klachtenregeling doorlopen. Meer informatie vindt u op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
12.4. Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie (BKR)
Voor klachten over hoe u bij BKR geregistreerd staat, kunt u de
Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie inschakelen. De
uitspraak van de geschillencommissie is bindend. U kunt tegen de
uitspraak niet in beroep gaan. Meer informatie vindt u op www.bkr.nl.
12.5. Bevoegde rechter
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch.
12.6. Toezicht op Qander
Qander staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en
De Nederlandsche Bank N.V. Meer informatie vindt u op www.afm.nl
en www.dnb.nl.
Qander is een handelsnaam van Qander Consumer Finance BV.
Postbus 3369, 5203 DJ ‘s-Hertogenbosch, KvK 16082749.
Versie oktober 2018.

