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Speciale Voorwaarden Dynamic Currency Conversion (DCC) 

1. VOORWERP 

1.1. Deze Speciale Voorwaarden zijn van toe-

passing op de acceptatie van transacties met 

gebruik van de Dynamic Currency Conversion 

(DCC) dienst die wordt aangeboden door 

Worldline in samenwerking met een door haar 

aangestelde derde partij, de zogenaamde 

"DCC Provider". 

2. WERKING VAN DCC 

2.1. DCC is beschikbaar voor alle Kaarten van 

Visa en MasterCard. 

2.2. Worldline zal geen aansluitkosten of an-

dere periodieke kosten in rekening brengen 

aan de Acceptant voor het gebruik van de 

DCC dienst. Evenmin dient de Acceptant een 

minimumomzet te realiseren. 

2.3. De DCC dienst wordt beschikbaar gesteld 

voor de munteenheden waarvoor de Accep-

tant een vergoeding (Payback) ontvangt die 

op het Bestelformulier/Aanvraagformulier 

staat vermeld. Een overzicht van de beschik-

bare munteenheden is gepubliceerd op 

www.worldline.com/dcc/currencies. 

DCC transacties zullen steeds uitbetaald wor-

den aan de Acceptant in de betalingsmunt van 

de Acceptant, doch verwerkt worden in de 

munt van de Kaarthouder. In navolging van de 

regels van Visa en MasterCard geldt dit even-

eens voor een tegenboeking (cancellation of 

refund) van een DCC transactie. 

2.4. DCC transacties zullen met dezelfde fre-

quentie en snelheid uitbetaald worden aan de 

Acceptant als de niet-DCC transacties. 

2.5. De Payback zal verrekend worden met de 

ingehouden commissie.  

2.6. De Acceptant verbindt zich ertoe de re-

gels van Visa en MasterCard met betrekking 

tot de DCC dienst steeds na te leven. In het 

bijzonder dient de Acceptant erop toe te zien 

dat de Kaarthouder steeds de objectieve keu-

ze krijgt om de transactie uit te voeren in de 

transactiemunt van de Acceptant, dan wel de-

ze te laten converteren naar de munt van de 

Kaarthouder via de DCC dienst. Bovendien 

moeten alle essentiële elementen (zoals het 

transactiebedrag in de munt van de Accep-

tant, het transactiebedrag in de munt van de 

Kaarthouder, de mark-up, de wisselkoers en 

de bron van de wisselkoers – namelijk de DCC 

Provider) duidelijk kenbaar gemaakt worden 

aan de Kaarthouder vooraleer de transactie 

bevestigd wordt, opdat de Kaarthouder een 

geïnformeerde keuze zou kunnen maken. De-

ze informatie dient eveneens afgedrukt te 

worden op de transactiebon/factuur, samen 

met de disclaimer zoals voorgeschreven door 

Visa en MasterCard. 

2.7.  De DCC dienst mag enkel toegepast 

worden op verkoop transacties, dus niet op 

pre-autorisaties of reserveringen. De DCC 

dienst moet toegepast worden op tegenboe-

kingen (cancel) of retourtransacties (refund)  

wanneer de initiële transactie via de DCC 

dienst is uitgevoerd. 

2.8. De Acceptant is verantwoordelijk voor el-

ke betwisting door de Kaarthouder (en de mo-

gelijke debitering die daaruit volgt) waaronder 

en niet uitsluitend van een DCC transactie op 

basis van het niet verkrijgen van vrije keuze 

en/of het ontbreken van de informatie zoals 

beschreven in artikel 2.6. 

2.9. Worldline en de DCC Provider spannen 

zich in om de DCC dienst zoveel mogelijk 

zonder onderbreking ter beschikking te stel-

len. De Acceptant aanvaardt echter dat onbe-

schikbaarheden van de DCC dienst zich kun-

nen voordoen.  

3. DEFINITIES  

 DCC (Dynamic Currency Conversion) 

dienst: de dienst waarbij het transactiebe-

drag geconverteerd wordt van de munt-

eenheid waarin de Acceptant handelt, naar 

de munteenheid van de kaarthouder. De 

munteenheid van de Kaarthouder wordt 

geïdentificeerd op basis van het Kaart-

nummer. 

 DCC Provider: een derde partij die in op-

dracht van Worldline enerzijds de Referen-

tiekoersen voor de verschillende munten 

bepaalt en up-to-date houdt, en anderzijds 

het mechanisme voorziet om de munteen-

heid van de Kaarthouder af te leiden uit de 

eerste zes cijfers van het Kaartnummer. 

 Payback: de commissie die de Acceptant 

ontvangt voor elke succesvolle DCC trans-

actie. Via de Payback deelt de Acceptant in 

de inkomsten die Worldline en de DCC 

Provider genereren op de muntconversie. 

Voor DCC transacties die niet succesvol 

zijn, ontvangt de Acceptant geen Payback. 

 Referentiekoers: de basis wisselkoers 

waarop de Mark-up toegepast wordt. De 

Referentiekoers wordt bepaald door de 

DCC Provider. 

 Mark-up: het percentage dat toegevoegd 

wordt aan de Referentiekoers om tot de 

wisselkoers te komen die gebruikt wordt 

om de munteenheid van de Acceptant te 

converteren naar de munteenheid van de 

Kaarthouder. 
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