
Algemene voorwaarden voor het gebruik van uw XXImo-mobiliteitskaart met Google Pay  

Deze belangrijke informatie heeft betrekking op uw gebruik van de XXImo-mobiliteitskaart met Google Pay. De 
volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden: 

 

“Kaart” heeft betrekking op de mobiliteitskaart die door Transact Payment Malta Limited aan u is verstrekt, 
zoals gedefinieerd in de Kaartovereenkomst; 

‘‘Kaartovereenkomst’’ heeft betrekking op de overeenkomst die is aangegaan met TPML, waarin de algemene 
voorwaarden voor het gebruik van de Kaart zijn vastgelegd; 

“Apparaat” verwijst naar een apparaat waarop u Google Pay gebruikt; 

“Google Pay” verwijst naar de digitale betaaldiensten verstrekt door Google; 

“Wij” of “ons” verwijst naar Transact Payments Malta Limited (“TPML”); 

“XXImo” verwijst naar XXImo Holding BV. 

Alle definities worden aangeduid met een hoofdletter en hebben, tenzij hierin anders gedefinieerd, dezelfde 
betekenis als gedefinieerd in de Kaartovereenkomst. 

1. Bescherming en beveiliging 

In de algemene voorwaarden die op de Kaart van toepassing zijn, worden bepaalde stappen uiteengezet die u 
moet nemen om uw rekening en kaartgegevens veilig te houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van 
toepassing op het gebruik van uw Kaart met Google Pay. U moet bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, alles 
doen wat redelijkerwijs mogelijk is om: 

• het Apparaat niet onbeheerd achter te laten; 
• passende beveiliging op het Apparaat te gebruiken, zoals toegangscodes, wachtwoorden, 

vingerafdrukherkenning en andere ontgrendelingsmethoden; 
• ervoor te zorgen, indien van toepassing, dat u alleen uw eigen vingerafdrukken registreert en niet die 

van anderen; 
• uw inloggegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoorden, toegangscodes en andere middelen die u 

hebt om toegang te krijgen tot het Apparaat of de informatie die erop is opgeslagen, vertrouwelijk te 
houden; 

• Google Pay te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke algemene voorwaarden; 
• al uw persoonlijke en financiële informatie van uw Apparaat te verwijderen in het geval dat uw 

Apparaat wordt verkocht, weggegooid, vernietigd of op enigerlei wijze, hetzij fysiek of niet, buiten uw 
redelijke controle komt; 

• zo snel mogelijk contact met ons op te nemen als uw Apparaat wordt gestolen, verloren gaat of 
anderszins als verloren wordt beschouwd en/of als u ongeoorloofd gebruik van uw Apparaat 
vermoedt, of als uw Apparaat of beveiligingsgegevens zijn gecompromitteerd, verloren of gestolen; u 
moet uw Apparaat ook buiten werking stellen door in te loggen op uw Google-account. 

2. Algemene voorwaarden 

Wanneer u Google Pay gebruikt, blijven alle overeenkomsten en algemene voorwaarden tussen u en ons van 
toepassing. Op transacties die u met Google Pay uitvoert, is de Kaartovereenkomst van toepassing, alsmede 
eventuele gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Google Pay die u met Google bent overeengekomen.  



Google Pay wordt geleverd door Google en wij zijn niet verantwoordelijk ten opzichte van u voor uw gebruik 
ervan of voor enige dienst, informatie, software of hardware aan u geleverd door Google of een andere derde. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen of gebreken, of problemen met de veiligheid, beschikbaarheid of 
prestaties, die van invloed zijn op of verband houden met Google Pay of uw Apparaat. Wij raden u aan de 
algemene voorwaarden van Google te lezen voor meer informatie over deze problemen. 

U kunt ook overeenkomsten hebben met derden met betrekking tot uw gebruik van Google Pay, zoals andere 
financiële dienstverleners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten die u met deze 
derden aangaat. 

3. Bevoegdheid, limieten en restricties 

Om Google Pay te kunnen gebruiken, moet u een in aanmerking komende Kaart gebruiken.  

De betalingslimieten voor het gebruik van Google Pay weerspiegelen de limieten van uw Kaart die zijn 
ingesteld door en/of bekend zijn bij uw werkgever/Contracthouder. Raadpleeg uw werkgever/Contracthouder 
voor meer informatie over de toepasselijke limieten. 

U kunt uw Kaart op elk moment uit Google Pay verwijderen door de verwijderingsprocedures van Google te 
volgen. Wij moeten alle Google Pay-transacties blijven verwerken die op uw Kaart uitstonden op het moment 
dat u de Kaart verwijdert, en u moet nog steeds voor dergelijke transacties betalen. 

4. Uw gebruik van een Kaart buiten werking stellen of annuleren  

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we weigeren toe te staan dat een Kaart aan Google Pay wordt 
toegevoegd, of waarin wij het gebruik van een Kaart om aankopen te doen met Google Pay annuleren of buiten 
werking stellen. We kunnen dit om elke reden en op elk moment doen, ook wanneer u deze algemene 
voorwaarden of de Kaartovereenkomst schendt, wanneer uw Kaart geblokkeerd, geannuleerd of verlopen is, 
wanneer wij fraude vermoeden, wanneer u een achterstallig of negatief saldo heeft, wanneer Google of het 
toepasselijke netwerk van de Kaart ons hiertoe opdracht geeft of wanneer we u of de Kaart niet voldoende 
kunnen verifiëren. Google, XXImo (handelend voor TPML) of een derde kan uw gebruik van Google Pay ook 
blokkeren, beperken, buiten werking stellen of beëindigen zonder verwijzing naar ons, en wij kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld als dit gebeurt. 

5. Het gebruik van persoonlijke en andere informatie 

Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid om het gebruik van uw 
Kaart met Google Pay mogelijk te maken. U kunt onze privacyverklaring bekijken op onze website 
(https://xximo.com/nl-nl/juridisch). 

Wij delen, om deze reden en om Google in staat te stellen hun technologie te verbeteren en te ontwikkelen, 
geaggregeerde en geanonimiseerde informatie met betrekking tot kaarttransacties met Google. Wij delen uw 
identiteit of informatie met betrekking tot uw individuele transacties niet met Google, en het netwerk van uw 
Kaart kan ook voorwaarden hebben met betrekking tot hoe uw persoonlijke informatie door hen worden 
gebruikt wanneer u Google Pay gebruikt. We raden u aan alle voorwaarden te lezen die de bovengenoemde 
partijen u verstrekken. 

6. We kunnen de algemene voorwaarden wijzigen 

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en wij zullen u daarvan op de hoogte 
brengen zoals uiteengezet in de Kaartovereenkomst, waarna het voortgezette gebruik van uw Kaart met Google 
Pay zal betekenen dat u deze hebt aanvaard. Door de Kaart met Google Pay te gebruiken, gaat u akkoord met 
de bijgewerkte algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de bijgewerkte algemene voorwaarden, 
dient u uw Kaart uit Google Pay te verwijderen volgens de verwijderingsprocedures van Google.  
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