
Wijziging Alipay Europe Gebruikersvoorwaarden voor 

Consumentenwallets 

Geachte klant,  

Wij willen u hierbij informeren over het feit dat wij wijzigingen zullen aanbrengen in de 

Alipay Europe Gebruikersvoorwaarden voor Consumentenwallets die het gebruik van 

uw Alipay Wallet en de Alipay Wallet Diensten regelen (de “Algemene 

Voorwaarden”).  

Samengevat komen deze wijzigingen op het volgende neer:   

- alle verwijzingen naar het Alipay Betalingsverwerkingssysteem, Alipay Global 

Connect en de daarmee verband houdende bepalingen zijn verwijderd (zie 

bijlage 1, artikel 6.8, 7.1.3, 15.1, 17.10, 21.3, 21.4 en 21.5.1), aangezien deze 

niet relevant zijn; 

 

- wij hebben de diensten die onder de Algemene Voorwaarden vallen alsmede 

het toepassingsgebied ervan verduidelijkt (zie artikel 1.1);  

 

- wij hebben verduidelijkt dat u een AliExpress-account moet hebben om een 

Alipay Wallet te kunnen openen en behouden (zie artikel 1.2); 

 

- wij hebben verduidelijkt welke betaalinstrumenten worden geaccepteerd voor 

het overmaken van geld naar uw Alipay Wallet-tegoed, waarbij we met name 

hebben opgemerkt dat dergelijke betaalinstrumenten op dezelfde naam dienen 

te zijn gesteld als de naam die u in verband met uw Alipay Wallet heeft 

opgegeven (zie artikel 5.2);  

 

- wij hebben de hyperlink naar de Privacyverklaring bijgewerkt (zie artikel 8.2);  

 

- wij hebben de bepaling betreffende de toestemming voor gegevensdoorgifte 

bijgewerkt door Luxemburg en Spanje te schrappen en de Verenigde Staten 

toe te voegen als land waar derden gevestigd kunnen zijn (zie artikel 9.1);  

 

- wij hebben de redenen voor beëindiging van de Alipay Wallet Diensten 

bijgewerkt om daarin de verwijdering of een verzoek tot verwijdering van een 

AliExpress-account op te nemen (zie artikel 17); 

 

- de termijnen voor de uitvoering van een Betalingsverzoek zijn bijgewerkt (zie 

artikel 20);   

 

- de regels van de Internationale Kamer van Koophandel zullen voortaan van 

toepassing zijn op eventuele arbitrage, die zal plaatsvinden in Parijs, Frankrijk 

(zie artikel 25.6.3);  



 

- wij hebben ook enkele andere wijzigingen aangebracht in de Algemene 

Voorwaarden (zie de bijgevoegde nieuwe gewijzigde versie van de Algemene 

Voorwaarden). 

De nieuwe gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden is bijgevoegd.  

De nieuwe gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden wordt van kracht op 1 

februari 2022 en zal vanaf die datum onze zakelijke relatie regelen.  

Overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Voorwaarden wordt u geacht deze 

wijzigingen te hebben aanvaard indien u ons niet vóór de hierboven vermelde 

voorgenomen datum van inwerkingtreding meldt dat u weigert deze wijzigingen te 

aanvaarden.  

Indien u de voorgenomen wijzigingen wilt weigeren, dient u uw weigering kenbaar te 

maken via het “help center” op de Platform Operator Website. Houdt u er alstublieft 

rekening mee dat indien u de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wij 

de Alipay Wallet Diensten niet langer aan u kunnen leveren. Een weigering zal 

bijgevolg neerkomen op een beëindiging van de levering van de Alipay Wallet 

Diensten en uw Alipay Wallet zal worden afgesloten in overeenstemming met artikel 

17 van de Algemene Voorwaarden. Deze beëindiging zal plaatsvinden zonder boetes 

of kosten.  

Indien u vragen heeft in verband met de voorgenomen wijzigingen, aarzelt u dan niet 

om contact met ons op te nemen via het “help centre” op de Platform Operator Website.  

Met vriendelijke groet,  

 

November 2021 

Alipay (Europe) Limited S.A.  

 


