Gebruiksvoorwaarden mobiele applicatie Buddy
Dit zijn algemene voorwaarden van:
Buddy Payment B.V.
Weena 248
3012 NJ Rotterdam
www.buddypayment.nl

Artikel 1:
1.
2.
3.
4.

Inschrijfnummer K.v.K.: 71863745

Wanneer gelden deze gebruiksvoorwaarden?

Deze gebruiksvoorwaarden geven regels voor het gebruiken van onze mobiele applicatie Buddy (“Buddy”). U
vindt in deze gebruiksvoorwaarden uw rechten en plichten. Daarnaast staan in de gebruiksvoorwaarden de
rechten en plichten die wij hebben als u Buddy gebruikt.
Door Buddy en onze diensten te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Wilt u dat de
gebruiksvoorwaarden niet voor u gelden? Dan moet u Buddy en onze diensten niet gebruiken.
Blijkt een artikel of een deel van een artikel uit deze gebruiksvoorwaarden niet geldig te zijn? Of vindt een
rechter dat wij een artikel niet mogen gebruiken? Dan blijven de andere artikelen van de
gebruiksvoorwaarden gewoon gelden.
Bij een verschil tussen deze gebruiksvoorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

Artikel 2:

Hoe werkt Buddy?

Buddy helpt u bij uw bankzaken. Met Buddy kunt u bijvoorbeeld:
a. uw banksaldo bekijken;
b. bij- en afschrijvingen van uw bankrekening bekijken;
c. een bedrag voor een bepaald doel reserveren, zoals voor de huur;
d. tips krijgen om te besparen;
e. geld overmaken.
Kijkt u voor een uitgebreide uitleg op onze website: www.buddypayment.nl.
Artikel 3:

Hoe kunt u Buddy gaan gebruiken? - registreren en account

1. U moet minimaal 16 jaar oud zijn om Buddy te mogen gebruiken.
2. U krijgt in een e-mail informatie waarmee u kunt starten met Buddy. U maakt daarvoor een persoonlijk
account aan met een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord.
3. Alle informatie die u aan ons geeft, moet kloppen en volledig zijn. Ook mag de informatie niet verouderd zijn.
Dit geldt ook voor de informatie die u gebruikt bij het aanmaken van uw account.
4. Veranderen uw gegevens, bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer? Pas dan de informatie in uw account ook
aan.
5. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn geheim. U bent verantwoordelijk voor het bewaren
en geheimhouden van uw inloggegevens.
6. U mag alleen een account aanmaken voor u zelf.
7. U mag uw account ook alleen zelf gebruiken.
8. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en uw inloggegevens. Wat betekent dit?
Bijvoorbeeld dat u verantwoordelijk bent voor de gevolgen als toch iemand anders uw account gebruikt. U
bent niet verantwoordelijk als u niets te verwijten valt.

9. Merkt u dat iemand anders uw Buddy account gebruikt of dit probeert? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan
ons melden.
Artikel 4:

Kosten gebruik Buddy

1. U hoeft niet zelf te betalen om Buddy te mogen gebruiken. Dit doet uw gemeente, uw bewindvoerder, uw
schuldhulpverlener of een ander die dit voor u regelt. Wij geven diegene dan toestemming om u toegang te
geven tot Buddy.
2. Dit betekent niet dat u helemaal geen kosten heeft. Buddy is een mobiele applicatie (“app”) die werkt via
internet. Bij het gebruik van Buddy verbruikt u zogenaamde “data”. U kunt aan uw internet provider vragen
welke kosten u betaalt voor het gebruik van data.
Artikel 5:

Veilig bankieren

Als u Buddy gebruikt, moet u veilig bankieren. Dat doet u door zich te houden aan de Uniforme veiligheidsregels.
Dit zijn regels die de banken samen met de Consumentenbond hebben gemaakt. De regels gaan bijvoorbeeld
over veilig betalen via internet, veilig mobiel betalen, veilig betalen bij betaalautomaten in winkels en geld
opnemen bij de geldautomaat. Zoals: houdt uw pincode geheim en uw inlogcode waarmee u kunt internet
bankieren bij uw bank. De regels en tips over veilig bankieren kunt u vinden op www.veiligbankieren.nl.
Artikel 6:

Wat mag u niet?

1. U mag uw account, gebruiksnaam of wachtwoord niet:
a. verkopen;
b. uitlenen;
c. door iemand anders laten gebruiken of overnemen.
2. U mag niet op een ongeoorloofde of illegale manier een account aanmaken of onze diensten gebruiken. Een
voorbeeld: u probeert met apparatuur of technieken als scripts, bots, spiders, crawlers of scrapers Buddy of
onze diensten te gebruiken.
3. U mag niet de inloggegevens van een ander gebruiken of proberen te krijgen.
4. U mag een andere gebruiker van Buddy niet hinderen bij het gebruik van Buddy of onze diensten.
5. U mag er niet de oorzaak van zijn dat een andere gebruiker zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt.
Ook mag u dit niet makkelijk maken voor hem. Bijvoorbeeld door uw inloggegevens aan hem te geven.
6. U mag onze diensten niet op de een of andere manier hinderen of tegenhouden. Dit geldt ook voor de
servers en netwerken die wij voor onze diensten gebruiken. Bijvoorbeeld doordat u wormen, virussen,
spyware of malware verstuurt. Of doordat u andere codes verstuurt die voor dezelfde problemen zorgen.
7. U mag Buddy ook niet aanpassen, waardoor deze app - bijvoorbeeld - anders gaat werken.
Artikel 7:
1.
2.

3.

Derden

U kunt uw account aanpassen aan uw eigen wensen en behoeftes. Dit is uw persoonlijke “profiel”. Op die
manier kunt u Buddy gebruiken zoals u dat prettig of handig vindt.
Als u Buddy gebruikt, kunt u een link tegenkomen of krijgen naar apps, websites of diensten van derden.
Ook kunt u informatie tegenkomen of krijgen van derden. Dit hangt af van de mogelijkheden binnen
Buddy die u wel of niet gebruikt. Met “derden” bedoelen wij: andere organisaties dan Buddy Payment.
Bijvoorbeeld uw bank of uw schuldhulpverlener.
Let op: wij controleren apps, websites, diensten of informatie van derden niet. Wij zijn hier ook niet bij
betrokken. Wij weten - bijvoorbeeld - niet of zo’n app of website goed werkt. Ook kan het zijn dat de
informatie niet klopt.

4.
5.

6.
7.

Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u
deze apps, websites, diensten of informatie gebruikt.
Het gebruik van een app, website of dienst van derden is uw eigen keuze. Wilt u deze gebruiken? Dan
doet u dit altijd voor uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die dit voor u heeft. U
bent ook verantwoordelijk als wij te maken krijgen met schade doordat u de app, website of dienst
gebruikt. U moet deze schade dan aan ons vergoeden.
Wij raden u aan te kijken of deze derden andere (gebruiks-)voorwaarden hebben dan wij. Is dat zo? Leest
u deze voorwaarden dan goed door. Kijk daarbij ook wat de derden met uw persoonlijke informatie doen.
U vindt de uitleg hierover vaak in een privacy verklaring.
Koppelt u de app van een derde aan Buddy? En is dit een app die u gebruikt om informatie te delen met
die derde? Bijvoorbeeld met uw bank. Dan accepteert u dat u hiermee informatie over uw profiel deelt
met die derde. Ook accepteert u dat hiermee misschien uw persoonlijke informatie openbaar wordt. Ook
als u deze informatie niet bewust zelf geeft. Of als deze informatie niet door Buddy wordt gegeven.

Artikel 8:

Uw informatie - algemeen - geheimhouding

1. Alle informatie die wij van u of over u krijgen, houden wij geheim. Wij geven deze informatie alleen aan
derden als u ons daarvoor toestemming geeft. Of als dit nodig is voor uw gebruik van Buddy of onze
diensten. Bijvoorbeeld: uw huur wordt betaald. Dan ziet degene die de betaling ontvangt dat deze betaling
van u komt en wat uw bankrekeningnummer is.
2. Wij houden ons aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
3. Wij nemen alle redelijke maatregelen om te zorgen dat uw informatie geheim blijft. De geheimhoudingsplicht
geldt voor onze werknemers, maar ook voor andere personen die helpen bij onze diensten. Dit is dan onze
verantwoordelijkheid.
4. De geheimhoudingsplicht geldt niet wanneer wij uw informatie moeten delen. Bijvoorbeeld als dit moet
volgens de wet.
Artikel 9:

Toegang tot uw informatie - toestemming

1. Wij krijgen alleen informatie over u waarvoor u ons zelf toestemming geeft. Hoe u deze toestemming geeft,
hangt af van de diensten die u via Buddy gebruikt. Bij onze diensten hebben wij toegang nodig tot uw
bankrekening.
2. Er zijn twee mogelijkheden:
a. wij kunnen u via Buddy informatie geven over uw bankrekening. Dit is een rekeninginformatiedienst. Een
voorbeeld: u wilt dat Buddy voor u een overzicht maakt van de betalingen die u iedere maand doet? Dan
hebben wij daarvoor toegang tot uw bankrekening nodig;
b. ook kunnen wij via Buddy leefgeld voor u apart zetten, zodat u onderscheid heeft tussen uw vaste
lasten en het geld dat voor u overblijft om van te leven. Dit doen wij namens u. Dit is een
betaalinitiatiedienst. Ook dan hebben wij toegang nodig tot uw bankrekening.
3. Hoe geeft u ons toestemming voor toegang tot uw bankrekening? Wij vragen uw duidelijke toestemming.
Hoe gaat dat? In het kort: u geeft ons toegang tot uw bankrekening via Buddy. In Buddy kunt u naar de app
van uw eigen bank waarmee u kunt internetbankieren. Hierna kunt u in deze app van uw bank inloggen op
de manier zoals u gewend bent te doen. Dus: met de inloggegevens en de code die u hiervoor normaal ook
gebruikt. Door hierna in te loggen in de app van uw bank, geeft u ons toegang tot uw bankgegevens. Uw
bank kan zo ook controleren of u het wel zelf bent die toestemming geeft.
4. Bij de rekeninginformatiedienst geeft u telkens toestemming voor een termijn van 90 dagen. Hierna vragen
wij opnieuw uw toestemming. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. U hoeft hiervoor dus niet
de termijn van 90 dagen af te wachten.
5. Bij de betaalinitiatiedienst geeft u telkens toestemming per betaling of per serie van betalingen. Een
voorbeeld: u geeft ons toegang tot uw rekening voor één betaling aan een bepaalde webwinkel waar u iets

heeft gekocht (eenmalige betaling). Of: u geeft ons toegang om iedere maand automatisch uw huur voor u te
betalen (serie van betalingen). U geeft ons dan alleen toegang tot uw bankrekening om de afgesproken
betaling of betalingen voor u te regelen.
Artikel 10:

Klachten

1. Heeft u klachten over Buddy of onze diensten? Meldt u de klacht dan zo snel mogelijk aan ons. Alle gevolgen
van het niet direct melden zijn voor uw risico.
2. U moet het voor ons mogelijk maken uw klacht te onderzoeken. U geeft ons hiervoor alle nuttige en
noodzakelijke informatie.
3. U kunt een klacht melden door een e-mail te sturen aan: klachten@buddypayment.nl. Neemt u in deze email in ieder geval deze informatie op:
a. een omschrijving van de klacht;
b. uw naam en telefoonnummer;
c. de naam van de organisatie die zorgde dat u toegang kreeg tot Buddy. Dit is bijvoorbeeld uw gemeente,
bewindvoerder of schuldhulpverlener;
d. de naam van de contactpersoon die u bij die organisatie heeft.
4. Heeft u een terechte klacht. Dan proberen wij het zo snel mogelijk voor u op te lossen. Lijdt u hierbij schade?
In artikel 12 (“Aansprakelijkheid”) kunt u lezen wanneer wij verantwoordelijk zijn voor uw schade en wanneer
wij u hiervoor een schadevergoeding betalen.
5. Wat kunt u van ons verwachten bij een klacht? U krijgt binnen 5 werkdagen nadat wij uw klacht hebben
ontvangen een ontvangstbevestiging. Hierin staat dat wij uw klacht gaan behandelen en wanneer u onze
reactie op de klacht mag verwachten. Op z’n laatst binnen 30 werkdagen nadat wij uw klacht hebben
ontvangen, geven wij ons oordeel over uw klacht. Kunnen wij niet binnen 30 werkdagen reageren? Dan laten
wij u dit op tijd weten. Wij kunnen de behandeling van de klacht dan nog maximaal met 10 werkdagen
verlengen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Of bent u het niet eens met ons oordeel?
Dan kunt uw klacht binnen 3 maanden na onze definitieve beslissing voorleggen aan het Kifid
(Klachteninstituut financiële dienstverlening). Zie hiervoor https://www.kifid.nl/klacht-indienen/. Daarnaast
kunt u ook altijd nog de mening van de rechter vragen over de klacht.
Artikel 11:

Garanties

1. Wij proberen altijd onze diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Wij letten daarbij op de wettelijke regels die
voor ons gelden en de regels in onze branche.
2. Wij proberen er voor te zorgen dat Buddy altijd zo goed mogelijk werkt en lossen storingen zo snel mogelijk
voor u op. Maar, wij kunnen niet garanderen dat Buddy altijd foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Dit komt
- bijvoorbeeld - doordat Buddy werkt via internet. Hoe goed Buddy werkt, hangt ook af van uw
internetverbinding. Of deze internetverbinding altijd goed werkt en zonder storingen.
3. Wij mogen onze diensten alleen aan u leveren als wij daarvoor een vergunning hebben van De
Nederlandsche Bank. Wij hebben deze vergunning. Daarbij kijkt De Nederlandsche Bank of wij voldoen aan
hun eisen. Deze eisen gaan - bijvoorbeeld - over de manier waarop wij zaken doen, hoe wij omgaan met uw
informatie en of wij deze informatie goed beveiligen. Experts uit ons bedrijf controleren regelmatig of wij aan
deze eisen (blijven) voldoen. Ook laten wij anderen controleren of wij aan deze eisen (blijven) voldoen.
Artikel 12:

Aansprakelijkheid

1. Als u schade lijdt door Buddy of onze diensten te gebruiken, kan het zijn dat wij hiervoor aansprakelijk (=
verantwoordelijk) zijn. Mogelijk moeten wij u dan ook een schadevergoeding betalen. In dit artikel leest u hoe
het zit met onze aansprakelijkheid en een mogelijke schadevergoeding.

2. Wij zijn in ieder geval aansprakelijk als dit in de wet is geregeld.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle soorten schade die u lijdt. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe
schade. Dit is schade die rechtstreeks het gevolg is van de gebeurtenis die uw schade veroorzaakt. Wij zijn
niet aansprakelijk voor gevolgschade. Een voorbeeld: bij een brand kun je schade hebben door het vuur zelf,
maar ook door het bluswater. Schade die het vuur veroorzaakt, is directe schade van de brand. Waterschade
door het blussen van die brand is geen directe schade, maar gevolgschade.
4. Ook zijn er grenzen voor de hoogte van de schadevergoeding die wij u moeten betalen. Om een
vergoeding te kunnen betalen als u of een andere gebruiker schade lijdt, hebben wij een
aansprakelijkheidsverzekering gesloten. In deze verzekering is een verzekerd bedrag opgenomen.
Dit is het bedrag dat onze verzekeraar per jaar maximaal aan ons uitbetaalt. Wij hoeven u nooit
meer te betalen dan dit maximale bedrag van onze verzekering.
5. U moet altijd zorgen dat u schade zoveel mogelijk voorkomt of beperkt. Bijvoorbeeld door het zo snel
mogelijk aan ons te melden als Buddy niet of niet goed werkt.
6. Weet u welke schade u geleden heeft? Dan moet u ons binnen een jaar uitdrukkelijk aanspreken op deze
schade. Als u dit niet op tijd doet, is het verjaard. Wij hoeven uw schade dan niet meer te vergoeden. U kunt
dit dan niet meer van ons eisen.
7. Het kan gebeuren dat de informatie die u via Buddy ontvangt niet klopt of niet volledig is. Hoe kan dit?
Bijvoorbeeld door deze omstandigheden:
a. Buddy geeft de informatie aan u door, zoals Buddy die informatie zelf ontvangt. Bijvoorbeeld
van uw bank of via uw bankrekening. Buddy past deze informatie niet aan. Wat betekent dit?
Als Buddy via uw bank of bankrekening informatie krijgt die niet klopt of niet volledig is, krijgt u
van Buddy ook informatie die niet klopt of niet volledig is.
b. bijzondere of onverwachte uitgaven en kosten zijn ook belangrijk voor de vraag of de informatie
die u via Buddy ontvangt klopt en volledig is. Bijvoorbeeld een hoge verkeersboete die u ineens
moet betalen of wordt afgeschreven van uw bankrekening. Hetzelfde geldt voor bijzondere of
onverwachte inkomsten.
Wij zijn niet aansprakelijk als u hierdoor schade lijdt en vergoeden deze schade niet. Bijvoorbeeld als
u geld uitgeeft/iets koopt op basis van een verkeerd beeld dat Buddy geeft van uw financiën.
8. Wij vergoeden geen schade die ontstaat:
a. omdat u niet veilig bankiert (zie artikel 5 - “Veilig bankieren”);
b. omdat u de andere regels uit deze gebruiksvoorwaarden niet volgt. Bijvoorbeeld de regels in artikel 3 (
“Hoe kunt u Buddy gaan gebruiken? - registreren en account”) en artikel 6 (“Wat mag u niet?”);
c. als er bij u sprake is van fraude;
d. bij een tijdelijke storing van Buddy;
e. doordat cybercriminelen de werking van Buddy of onze diensten verstoren;
f. doordat cybercriminelen uw Buddy account overnemen of gebruiken;
g. als Buddy niet meer werkt, omdat u niet meer mobiel kunt bankieren bij uw bank. Buddy werkt alleen
als u mobiel kunt bankieren. Is dit niet meer mogelijk? Dan werkt Buddy ook niet meer;
h. omdat uw bank een betaling met Buddy weigert. Of als de bank die uw betaling moet ontvangen de
betaling met Buddy weigert;
i. omdat uw bank een betaling met Buddy niet goed of niet op tijd verwerkt. Dit geldt ook als de bank die
uw betaling moet ontvangen de betaling niet goed of niet op tijd verwerkt;
j. doordat u bij het aanmaken van uw Buddy account informatie gebruikte die niet klopte of niet volledig
was. Dit geldt ook als uw informatie in de tussentijd verouderd is en u de informatie niet heeft
aangepast;
k. als gevolg van uitgaven die u doet op basis van een verkeerd beeld dat Buddy geeft van uw financiën.
9. Het kan zijn dat wij door u schade lijden. Bijvoorbeeld door de manier waarop u Buddy gebruikt. U bent dan
aansprakelijk voor onze schade. Mogelijk lijden derden hierdoor ook schade en denken zij dat wij hiervoor
verantwoordelijk zijn. Deze derden stellen ons misschien aansprakelijk of beginnen een procedure bij de

rechter. U moet ons dan alle nuttige informatie geven en meewerken, zodat wij ons kunnen verdedigen
tegen deze derden.
10. In dit artikel geven wij grenzen voor onze aansprakelijkheid aan. Bijvoorbeeld grenzen voor de hoogte van de
schadevergoeding (zie lid 4 hierboven). Deze grenzen gelden nooit als dit volgens een wet niet mag. De
grenzen gelden ook niet als uw schade door ons met opzet veroorzaakt wordt. Hetzelfde geldt als wij
bewust roekeloos te werk gaan en u hierdoor schade lijdt. Wat is “bewust roekeloos”? Als wij zo
onvoorzichtig zijn dat we eigenlijk wel weten of kunnen weten dat u hierdoor schade kunt lijden.
Artikel 13:
1.
2.

3.

Intellectuele eigendomsrechten

Buddy en onze diensten worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar
van deze rechten of wij hebben toestemming van de eigenaar om deze rechten te gebruiken.
Wat betekent dit? Dit betekent in ieder geval, dat u alles wat met Buddy en onze diensten te maken
heeft niet zomaar mag gebruiken, kopiëren, namaken of aanpassen. Ook mag u dit niet zomaar bekend
maken, bijvoorbeeld door dit op een website of in de krant te zetten. Hiervoor moeten wij u schriftelijk
toestemming geven. Het gaat dan - bijvoorbeeld - over:
a. de Buddy naam en het Buddy logo of delen hiervan;
b. de inhoud van Buddy, de teksten in Buddy;
c. alle koppen, afbeeldingen (foto’s, plaatjes) en knoppictogrammen (tekens, symbolen) uit de Buddy app;
d. alles wat te maken heeft met de techniek van Buddy, met de manier waarop Buddy werkt.
Dit betekent ook dat u derden niet mag toestaan Buddy en onze diensten op die manier te gebruiken.
Niet als zij dit aan u vragen, maar ook niet op uw verzoek.

Artikel 14:

Wijzigingen

1. Wij mogen Buddy en onze diensten updaten of aanpassen. Bijvoorbeeld om Buddy te verbeteren. Als dat
mogelijk is, laten wij u dit van te voren weten.
2. Daarnaast mogen wij deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wij laten dit op tijd aan u weten via Buddy.
Daarbij geven wij aan wanneer de nieuwe gebruiksvoorwaarden gaan gelden. Het is belangrijk dat u de
nieuwe gebruiksvoorwaarden doorleest voordat u Buddy verder gebruikt. Bent u het niet eens met de
nieuwe gebruiksvoorwaarden? Dan kunt u stoppen met het gebruik van Buddy. Als u Buddy blijft gebruiken
nadat de nieuwe gebruiksvoorwaarden zijn ingegaan, betekent dit dat u de nieuwe gebruiksvoorwaarden
accepteert. Deze gebruiksvoorwaarden gelden vanaf dat moment ook voor u.
Artikel 15:

Einde gebruik Buddy - einde toegang tot Buddy

1. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van Buddy. Dit kan zonder kosten.
2. Wij mogen uw toegang tot Buddy stoppen als:
a. u zich niet houdt aan de regels van deze voorwaarden;
b. wij dat noodzakelijk vinden voor de veiligheid van uw bankrekening of uw persoonsgegevens;
c. wij dat noodzakelijk vinden om illegale handelingen te voorkomen, zoals het witwassen van geld of het
financieren van terrorisme;
d. een nieuwe wet of regeling zorgt dat wij Buddy of onze diensten niet meer mogen aanbieden.
3. U hoeft niet zelf te betalen om Buddy te mogen gebruiken. Dit doet uw gemeente, uw bewindvoerder, uw
schuldhulpverlener of een ander die dit voor u regelt. Als hij of zij niet meer betaalt of onze diensten niet
meer wil gebruiken, stopt ook uw toegang tot Buddy.
4. Buddy werkt alleen als u mobiel kunt bankieren bij uw bank. Als dit niet meer mogelijk is, kunt u Buddy ook
niet meer gebruiken.

Artikel 16:

Afstand van uw of onze rechten

Zowel u als wij hebben rechten volgens deze algemene voorwaarden. Het kan voorkomen dat u geen gebruik
maakt van een recht. Of uw gebruik van dit recht even uitstelt. Hetzelfde geldt voor ons. Dit betekent dan niet
dat u of wij nooit meer gebruik zouden willen maken van dit recht. Met andere woorden: dit betekent niet dat u
of wij daarmee afstand doen van dit recht. Van afstand van uw recht is pas sprake als u duidelijk en schriftelijk
aan ons laat weten afstand te doen van uw recht. Dit geldt ook voor ons: van afstand van ons recht is pas sprake
als wij dit duidelijk en schriftelijk aan u laten weten.
Artikel 17:

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Voor onze dienstverlening geldt Nederlands recht.
2. Hebben wij met u een verschil van mening waarbij wij naar de rechter willen? Of wilt u de mening van de
rechter vragen? Dan kan dit bij de rechter die volgens de wet bevoegd is.
Artikel 18:

Contact

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? U kunt uw vraag mailen aan info@buddypayment.nl.
Datum: 11 mei 2020

