
Voorwaarden ten behoeve van betaalmethoden 
 

1. Terugkerende betalingen via credit card 
Door het accepteren van dit formulier geeft u toestemming aan The New Motion BV              
(SEPA Creditor ID: NL98ZZZ321580640000) om doorlopende incasso-opdrachten te        
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank                 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de            
opdracht van The New Motion BV. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze storneren. Neem hiervoor               
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de               
voorwaarden. 
 

2. Terugkerende betalingen via automatische incasso 
Je geeft NewMotion hierbij toestemming iedere maand automatisch de laaddiensten,          
en/of abonnementskosten plus transactiekosten in rekening te brengen. De volledige          
voorwaarden en instructies over de kosten en het opzeggen van een abonnement            
zijn hier beschikbaar. 
Bij registratie - om het even welke van onze betaalde abonnementen je aankoopt             
(zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden - of als je andere aankopen            
doet, kunnen jouw creditcard- of bankgegevens (zoals soort kaart en vervaldatum) en            
andere financiële gegevens die we nodig hebben om jouw betaling te verwerken            
door ons en/of de betalingsverwerkers met wie wij samenwerken, verzameld en           
opgeslagen worden. Bij betalingen met een creditcard beheert Adyen onze          
transacties. NewMotion verwerkt geen credit card nummers. NewMotion zal een          
tijdelijke autorisatie op je creditcard maken om deze te verifiëren. Dit is alleen een              
autorisatie en het betreft geen afschrijving. Je bank kan je op de hoogte brengen van               
deze autorisatie. 

 
3. Eenmalige betaling per laadsessie 

U gaat hierbij NewMotion voorzien van uw goedkeuring voor gemaakte kosten en            
uitgaven voor deze laadsessie. 
Bij het starten van deze laadsessie worden uw creditcard- of bankgegevens (zoals            
kaarttype en vervaldatum) en andere financiële gegevens die vereist zijn voor uw            
betaling, verzameld en tijdelijk opgeslagen. Ons betalingsproces wordt uitgevoerd         
door betalingsverwerker Adyen. NewMotion verwerkt alleen de laatste vier cijfers van           
uw creditcardnummer, vervaldatum en cvc-code. Onze betalingsverwerker voert een         
tijdelijke pre-autorisatie uit op uw creditcard voor verificatie. Aan het einde van uw             
laadsessie wordt het vooraf geautoriseerde bedrag dienovereenkomstig       
gecorrigeerd. Neem contact op met uw bank voor meer informatie over dit proces of              
een pre-autorisatie. 

 


