
Member Referral Program voor Zakelijke Klanten

Deze Algemene Voorwaarden (de “MrP AV”) regelen de contractuele relatie tussen Aion Bank en jou
(de “Klant”), inzake het “Member Referral Program voor Zakelijke Klanten” (het “MrP”).

Ze regelen de contractuele relatie tussen Aion Bank SA/NV (hierna de “Bank”, “Aion” “we/wij”, “ons”
of “onze”) en jou als klant (de “Klant”, “jij/je” of “jouw”). Het MrP is alleen van toepassing op relaties
met Klanten die aangemerkt worden als Zakelijke Klanten, d.w.z. een zelfstandig ondernemend fysiek
persoon die uitsluitend vanuit professionele doeleinden handelt en die geen consument is volgens de
betekenis uit Artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht van 28 februari 2013 (hierna “Code
van Economisch Recht”) of een rechtspersoon.

Deze Algemene Voorwaarden (de “MrP AV”) regelen de contractuele relatie tussen Aion en jou (de
“Klant”), inzake het “Member Referral Program voor Zakelijke Klanten” (het “MrP”).

Het MrP Program wordt aangeboden binnen het kader van de Algemene Voorwaarden van de Bank,
zoals geaccordeerd door de Klant (de “Algemene Voorwaarden”). Tenzij anders vermeld in deze MrP
AV heeft elke andere bepaling die begint met een hoofdletter dezelfde betekenis als vastgelegd in de
Algemene Voorwaarden. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de MrP AV en de Algemene
Voorwaarden zijn de MrP AV leidend.

1. Wie is Aion?
Aion is een kredietinstelling in de vorm van een naamloze vennootschap onder Belgische wetgeving,
met maatschappelijke zetel te Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Brussel, België̈ en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 403.199.306. Het zal hierna vermeld worden als:
“Bank” of “Aion”.’

2. Wat is het NMP Program?
Het MrP Program is een functionaliteit binnen het banksysteem van Aion (geïmplementeerd in de
mobiele app of op de website van Aion) die de Klant in staat stelt om de door Aion aangeboden
diensten aan te bevelen.

3. Wat is een aanbeveling?

Een aanbeveling bestaat uit een Klant (de “Uitnodiger”) die een Premium of Basic Business
Lidmaatschap aanbeveelt bij een andere Klant (de “Genodigde”), waardoor de Genodigde in staat
gesteld wordt om een Premium- of Basic-lid van Aion te worden. Dit proces wordt aangeduid als
“Aanbeveling”. De verwijzing naar de Uitnodiger en de Genodigde gezamenlijk is “Deelnemers”.

4. Wat is de Bonus?

a) De Uitnodiger en de Genodigde zullen beiden, na het accepteren van de MrP AV, 3 maanden
ontheven worden van de betaalverplichting van het Lidmaatschap, naast de huidige promotie
waarin nieuwe Premium-leden ontheven worden van betaalverplichting van de
lidmaatschapsbijdrage voor 3 maanden – niet meer dan 6 maanden in het geval van de
Genodigde (de “Bonus”),

b) De periode gedurende welke de Uitnodiger ontheven wordt van betaalverplichting van de
lidmaatschapsbijdrage is afhankelijk van het aantal verwijzingen dat de Uitnodiger doet, wat
betekent dat voor elke succesvolle verwijzing en wanneer aan alle condities van geschiktheid
voor Uitnodiger en Genodigde zoals genoemd in artikels 5 en 6 is voldaan, de Uitnodiger wordt
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ontheven van betaalverplichting van de lidmaatschapsbijdrage voor 3 maanden tot
maximaal 24 maanden.

c) De periode gedurende welke de Genodigde ontheven wordt van de betaalverplichting van de
lidmaatschapsbijdrage is niet afhankelijk van het aantal Verwijzingen dat de Uitnodiger doet
aangaande deze Genodigde. De Genodigde maakt alleen aanspraak op de Bonus wanneer aan
alle condities zoals genoemd in artikels 5 en 6 is voldaan.

5. Hoe werkt de Bonus?

Wanneer een Verwijzing voltrekt, ontvangen beide Deelnemers een Bonus als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

a) Beide Deelnemers komen in aanmerking om de Bonus te ontvangen volgens artikel 6
hieronder.

b) De Uitnodiger heeft de juridische naam, het btw-nummer, e-mailadres, telefoonnummer van
de Genodigde, alsmede het e-mailadres en de juridische naam van de Uitnodiger ingevuld in
het formulier op de website: https://www.aion.be/nl/business/business-uitnodiging.

c) De Genodigde heeft het onboardingsproces doorlopen, heeft het btw-nummer van de
Genodigde ingevuld op de gemarkeerde plek, de promotiecode opgegeven en is
geaccepteerd als zakelijk Premium- of Basic-lid van Aion.

6. Wie komt in aanmerking voor de Bonus?

6.1. Om in aanmerking te komen voor de Bonus na Aanbeveling, dient de Uitnodiger:
a) reeds een Zakelijk Klant Lid van Aion te zijn alvorens het versturen van de Aanbeveling;
b) deze MrP AV te hebben geaccepteerd;
c) een andere Zakelijke Klant te zijn dan de Genodigde; en
d) de Genodigde voldoet aan alle geschiktheidscriteria zoals vermeld in artikel 6.2.

6.2. Om in aanmerking te komen voor de Bonus na Aanbeveling, dient de Genodigde:
a) Deze MrP AV te hebben geaccepteerd;
b) een contract voor een Premium of Basic Lidmaatschap te hebben getekend;
c) een andere Zakelijke Klant te zijn dan de Uitnodiger;
d) een nieuwe Zakelijke Klant te zijn, wat betekent dat hij of zij nooit eerder een lidmaatschaps- of
productcontract voor Zakelijke Klanten tekende bij Aion en dat hij/zij minimaal 1 maand een Aion
Bank Premium- of Basic-lid blijft;
e) ten minste 50 EUR stort op een van zijn/haar zakelijke rekeningen bij Aion.

7. Specifieke regels van het MrP Program
7.1. Het MrP Program is bedoeld om Aanbevelingen te doen aan directe persoonlijke of zakelijke
contacten van de Uitnodiger en de Uitnodiger is daarom niet bevoegd om Aanbevelingen te doen in
het kader van zijn of haar commerciële activiteiten. De Uitnodiger is met name niet bevoegd om het
MrP Program te gebruiken:

a) in het kader van betaalde promoties, waaronder online advertising;
b) door publieke verspreiding op websites waar de Uitnodiger een bijdrager is maar niet de

primaire eigenaar van de content (zoals Wikipedia, Reddit, coupon-websites);
c) door publieke verspreiding via de eigen website van de Uitnodiger;
d) door publieke verspreiding op blogs met het hoofddoel om te vragen naar voordelen en

beloningen;
e) door enige andere manier van publieke verspreiding;
f) door het massaal e-mailen, sms’en en berichten van mensen die de Uitnodiger niet kent,

evenmin als die geen toestemming hebben gegeven tot het ontvangen ervan (spammen);
g) door het gebruik van geautomatiseerde systemen of bots;
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h) door het gebruik van valse of verouderde persoonlijke gegevens;
i) door valse verklaringen in te dienen; en
j) door financiële of niet-financiële drijfveren te geven aan een Genodigde, anders dan

opgesteld in het MrP Program of ter beschikking gesteld door de Bank binnen het Premium
of Basic Lidmaatschap.

De Genodigde kan geen uitnodigingen van de Uitnodiger gebruiken die in overtreding zijn met de
hierboven vermelde regels.

7.2. In het geval van schending van de wet, essentiële bepalingen van de regelgeving, of de MrP AV
door een Deelnemer, behoudt de Bank zich het recht voor om de Deelnemer die zo heeft gehandeld
uit te sluiten van het MrP Program.

7.3. In geval van uitsluiting van het MrP Program zal de Deelnemer het recht ontnomen worden om
enige Bonussen (tegenwoordig of toekomstig) te verkrijgen, ongeacht of hij/zij nog steeds voldoet aan
de andere condities zoals beschreven in de MrP AV.

7.4. In relatie met het MrP Program is het de Deelnemer niet toegestaan om enige bij wet of
regelgeving verboden content, content die de eigendommen of rechten schendt van door de wet
beschermde derde partijen, alsmede verkeerde of misleidende content aangaande Aion en zijn
producten en diensten te versturen.

7.5. Wanneer Deelnemers gebruikmaken van het MrP Program handelen deze Deelnemers in eigen
naam en ten behoeve van henzelf en nooit in de naam en ten behoeve van de Bank.

7.6. De aanspraak op de Bonussen is niet overdraagbaar naar derde partijen.

7.7. In het geval dat een Deelnemer zijn of haar Rekening sluit, verliest deze Deelnemer het recht op
de verschuldigde Bonussen.

8. Welke diensten krijg ik als lid?

De omvang van de diensten die inbegrepen zijn bij elk lidmaatschap staan beschreven op de
website van Aion (www.aion.be).

9. Hoe lang is het MrP Program beschikbaar?

9.1. Het MrP Program is beschikbaar voor in aanmerking komende Klanten van 15 april 2021 tot 30
april 2021, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met 9.3.

9.2 Het MrP Program kan na berichtgeving van de Bank verlengd worden.

9.3 De Bank kan het MrP Program te allen tijde beëindigen of intrekken zonder enige formaliteiten.
Een beëindiging van het MrP Program heeft geen impact op de rechten en plichten van de
Deelnemers rondom de Aanbevelingen die zijn aangegaan alvorens het moment van de intrekking.

10. Is er nog iets anders dat ik moet weten?

10.1. De Bank kan deze MrP AV eenzijdig aanpassen onder dezelfde condities als die zijn
vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

10.2. Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat hier te vinden is:
https://www.aion.be/nl/privacybeleid.html
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