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Q8 smiles Algemene Voorwaarden – KBC “Tanken bij Q8” 

Deze Q8 smiles voorwaarden zijn van toepassing op de registratie voor en het gebruiken van de 

gepersonaliseerde dienst die het Q8 smiles-Loyaltyprogramma vormt (het "Q8 smiles-Loyaltyprogramma", zoals 

hieronder gedefinieerd), van Smiles NV met maatschappelijke zetel gevestigd te Vilvoordselaan 310, 1130 

Brussel, België BTW BE 0720.542.130. 

Het Q8 smiles-loyaltyprogramma laat consumenten onder meer toe om bij bepaalde winkels en tankstations 

punten ("Smiles", zoals hieronder gedefinieerd) te sparen en in te ruilen in het kader van een gepersonaliseerde 

dienst. Niet-Geregistreerde Klanten kunnen anoniem Smiles verzamelen tijdens een beperkte periode om direct 

van start te kunnen gaan. Om de Smiles echter op enige manier te kunnen gebruiken moet de consument zich 

eerst registreren voor het Q8 smiles-Loyaltyprogramma en dit via het digitaal registratieformulier op de Q8 

smiles-Website, in de Q8 smiles-App of via de KBC app, aangeduid als ‘Third Party App’ in de algemene 

voorwaarden van Olympus Mobility NV, met opvolgende inlogging in onze Q8 smiles-App. 

1. Begrippen 

De volgende definities worden in deze Q8 smiles voorwaarden: 

"Geregistreerde Klant" betekent iedere meerderjarige natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-

beroepsmatige doeleinden zich, middels de Q8 smiles-Website of Q8 smiles-App, als gebruiker van het Q8 

smiles-Loyaltyprogramma heeft ingeschreven. Meerderjarige KBC particuliere klanten kunnen zich tevens 

registreren in de KBC app welke via het Olympus platform gekoppeld wordt aan het Q8 smiles-

loyaltyprogramma.  

 

"Niet-Geregistreerde Klant" of "Ghost Profiel" betekent iedere private gebruiker van een Q8 smiles-Medium 

die zich niet heeft geregistreerd, middels de Q8 smiles-Website of de Q8 smiles-App, als gebruiker van het Q8 

smiles-Loyaltyprogramma, noch in de KBC app.   

 

"Ondersteunde Producten/Diensten" betekent, voor elke Partner en tenzij anders overeengekomen tussen de 

Partner en Smiles NV, alle producten en diensten waarvan de aankoop of gebruik Smiles kunnen opleveren en/of 

waarop er aan Geregistreerde Klanten bepaalde voordelen worden toegekend. Bepaalde producten zijn 

uitgesloten en geven dus geen recht op het sparen van Smiles. U kan de meest recente lijst hiervan terugvinden 

op de Q8 smiles-Website (www.q8smiles.be) of in de Q8 smiles-App. Via de KBC app kunnen vooralsnog 

brandstoffen en additieven zoals Ad Blue worden gekocht welke alsdan automatisch Smiles opleveren. 

 

"Deelnemende Partner" betekent iedere onderneming of vereniging die met Smiles NV een Q8 smiles-

Loyaltyprogramma overeenkomst heeft ondertekend voor het aanbieden van het Q8 smiles-Loyaltyprogramma 

aan klanten. 

 

"Cadeaupartner" betekent iedere onderneming of vereniging waarmee Smiles NV een overeenkomst heeft 

gesloten om aan Geregistreerde Klanten de mogelijkheid te bieden hun Smiles te verzilveren tegen 

Cadeaubonnen geldig op bepaalde van zijn/haar diensten of producten en waar ook mogelijks Promobonnen 

kunnen worden gebruikt. 

 

"Partner" betekent een Deelnemende Partner of Cadeaupartner. 

"Cadeaubon(nen)" betekent een al dan niet digitale titel die gebruikt kan worden door een Geregistreerde Klant 

om de prijs (of een deel ervan) van bepaalde producten/diensten te betalen dan wel recht kan geven op een 

korting of ander voordeel voor de Geregistreerde Klant met betrekking tot bepaalde producten en/of diensten. 

De Geregistreerde Klant kan dergelijke cadeaubon bekomen tegen een bepaald aantal gespaarde Smiles, 

bepaald per Deelnemende Partner of Cadeaupartner. 
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"Promobon(nen)" betekent een al dan niet digitale titel die het recht op een korting of ander voordeel (bv extra 

Smiles bij een aankoop of gebeurtenis) creëert voor de Geregistreerde Klant met betrekking tot bepaalde 

producten en/of diensten en dat aan de Geregistreerde Klant wordt aangeboden via de Q8 smiles-App of Q8 

smiles-Website als gepersonaliseerde promotie die voor de Geregistreerde Klant relevant kan zijn. 

 

"Partner Verkooppunt" betekent ieder verkooppunt (met inbegrip van tankstation en shop) van de 

Deelnemende Partner of dat door een zelfstandige exploitant/afnemer van een Deelnemende Partner wordt 

uitgebaat. In bepaalde situaties kunnen de Partner Verkooppunten van twee Partners zich op dezelfde locatie 

bevinden (bv. een winkel van een Partner kan zich bevinden op het terrein van een tankstation van een andere 

Partner). 

 

"Smiles" betekent de punten die door een Geregistreerde Klant of Niet-Geregistreerde Klant kunnen verzameld 

worden bij het gebruik van een Q8 smiles-Medium of de KBC app in een Partner Verkooppunt en later ingeruild 

kunnen worden zoals in deze Q8 smiles voorwaarden beschreven. 

 

"Q8 smiles-App" betekent de mobiele applicatie van Smiles NV betreffende het Q8 smiles-Loyaltyprogramma 

die de Niet-Geregistreerde Klant toelaat om zich te registreren en de Geregistreerde Klant toelaat om zijn Smiles, 

voorkeuren, profiel en voordelen (bv. Cadeaubonnen en Promobonnen) te beheren alsook om het virtuele Q8 

smiles-Medium (een barcode of andere identificator in de App) te gebruiken en van diverse andere onderdelen 

van de gepersonaliseerde dienst te genieten. 

 

“Q8 smiles-Medium” betekent een plastieken kaart (in de vorm van een bankkaart of sleutelhanger,) met een 

unieke barcode of een virtuele Q8 smiles-kaart in de Q8 smiles-App (allen samen Q8 smiles-Media genaamd), 

die door een consument kan gebruikt worden om o. a. Smiles te verzamelen. 

 

"Q8 smiles-Loyaltyprogramma" betekent de gepersonaliseerde dienst van Smiles NV zoals in deze Q8 smiles 

voorwaarden verder beschreven. 

 

"Q8 smiles-Privacyverklaring" betekent de verklaring van Smiles NV betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens, die op de Smiles NV website www.Q8smiles.be en in de Q8 smiles-App raadpleegbaar is. 

 

"Q8 smiles-Rekening" betekent de unieke virtuele rekening van een Geregistreerde Klant of Niet-

Geregistreerde Klant waarop hij Smiles kan sparen via de Q8 smiles-Media of de KBC app. 

"Q8 smiles-Website" betekent de website van Smiles NV betreffende het Q8 smiles-Loyaltyprogramma, 

beschikbaar op het webadres www.Q8smiles.be die de Niet-Geregistreerde Klant toelaat om zich te registreren 

en de Geregistreerde Klant toelaat om zijn Smiles, voorkeuren, profiel en voordelen te beheren (bv. 

Cadeaubonnen en Promobonnen). 

 

2. Het Q8 smiles-Loyaltyprogramma 

Het Q8 smiles-Loyaltyprogramma wordt door Smiles NV in een totaalconcept als één dienst aangeboden en laat 

Geregistreerde Klanten toe om van talloze voordelen te genieten zoals een spaarprogramma, promotionele en 

gepersonaliseerde acties bij een of meerdere Partners en, als optionele dienst, een station finder. 

 

3. Toetreding tot het Q8 smiles-Loyaltyprogramma 

Het Q8 smiles-Loyaltyprogramma is uitsluitend voorbehouden voor meerderjarige consumenten, met name 

natuurlijke personen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aan het Q8 smiles-Loyaltyprogramma 

wensen deel te nemen. Transacties in het kader van commercieel wegtransport (= CRT) alsook de kaarten 
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waarbij technische beperkingen gelden, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan het Q8 smiles-

loyaltyprogramma, meer bepaald UTA, IDS, Eurotoll/Logpay, ED, E100 en IQ card. 

Om deel te nemen, kan een meerderjarige consument (i) zich registreren via de Q8 smiles-Website of de Q8 

smiles-App (zonder een ander Q8 smiles-Medium nodig te hebben) of via de KBC app en Geregistreerde Klant 

worden of (ii) een Q8 smiles-Medium (bij een Partner Verkooppunt verkregen) gebruiken zonder zich te 

registreren en derhalve Niet-Geregistreerde Klant worden. Het is echter niet mogelijk om Smiles te verzilveren 

zonder zich eerst te registreren in de Q8 smiles-App of Q8 smiles-Website, dan wel via de KBC app en vervolgens 

in te loggen in de Q8 smiles-App noch om van andere voordelen te genieten. Smiles verzilveren kan niet in de 

KBC app zelf. 

Elk Q8 smiles-Medium heeft een unieke code en Smiles NV verbindt dit aan de unieke Q8 smiles-Rekening van 

de Geregistreerde of Niet-Geregistreerde Klant. Bij registratie zonder voorafgaandelijk gebruik van een Q8 

smiles-Medium, wordt er op het moment van registratie een Q8 smiles-Rekening voor de Geregistreerde Klant 

geopend, waaraan alle Q8 smiles-Media van de Geregistreerde Klant kunnen worden verbonden. 

Bij registratie worden bepaalde identificatie- en profielgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens worden 

conform de Q8 smiles-Privacyverklaring verwerkt. Voor wat de KBC app betreft beschikt Smiles over een 

emailadres, naam en voornaam, een unieke identificatie en gaandeweg over het overzicht van de transacties. 

De Klant zal gevraagd worden een wachtwoord in te stellen om te kunnen inloggen in de Q8 smiles app en 

website. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. 

De registratie van de Geregistreerde Klant en de hiermee verbonden Q8 smiles-Media zijn strikt persoonlijk en 

onoverdraagbaar. 

De Q8 smiles-Media blijven op elk ogenblik eigendom van Smiles NV, die de uitgever is van deze Q8 smiles-

Media. 

Bij registratie krijgt de Geregistreerde klant zijn/haar eerste 100 Smiles cadeau welke een waarde hebben van 

1,00 € en inwisselbaar zijn vanaf 500 verzamelde Smiles. Deze eerste 100 Smiles worden aan zijn/haar account 

toegevoegd nadat de Geregistreerde klant een eerste Smiles transactie op een Q8 station heeft uitgevoerd. 

Onder een Smiles transactie wordt verstaan: een tankbeurt bij Q8 of een aankoop in één van de shops bij een 

Q8-station waarna de Q8 smiles-kaart, -sleutelhanger, of -app gescand wordt aan de kassa, Q8 smiles-spaarpaal 

of in de Q8 smiles-app. Via de KBC app omvat een Smiles transactie de aankoop van brandstoffen en/of 

additieven zoals Ad Blue. 

4. Smiles sparen 

Iedere Geregistreerde Klant of Niet-Geregistreerde Klant kan Smiles op zijn Q8 smiles-Rekening sparen door bij 

iedere eigen aankoop of eigen gebruik van Ondersteunde Producten/Diensten zijn Q8 smiles-Medium voor te 

leggen of als KBC klant de KBC app te gebruiken. Met ‘eigen’ wordt bedoeld dat het moet gaan om brandstof 

voor een voertuig dat gebruikt wordt door de (Niet-) Geregistreerde Klant en niet voor tankbeurten van andere 

voertuigen. Bij annulering of retour van een aankoop, behoudt Smiles NV zich het recht voor om de 

corresponderende Smiles te annuleren. 

Het aantal Smiles toegekend per transactie is 1 Smile per liter aangekochte brandstof (bv via de KBC app) en 1 

Smile voor 1 Euro shopaankopen (via de Q8 smiles-App) in de shops bij het Q8 verkooppunt. De 

bestedingswaarde van de gespaarde Smiles wordt vastgelegd in de voordelenlijst op de Q8 smiles-Website en 

in de Q8 smiles-App (bv. 500 Smiles kunnen ingeruild worden voor een 5 Euro bon bij Q8 verkooppunten). 

Bovendien behoudt Smiles NV zich het recht voor om op elk moment bijkomende Smiles toe te kennen aan de 

Geregistreerde Klant. 
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Het sparen van Smiles is niet onbeperkt. Na drie keer op één dag Smiles te hebben gespaard, kunnen geen Smiles 

meer gespaard worden vóór het begin van de volgende dag. Je kan ook maximaal 2 maal Smiles sparen op eigen 

tankbeurten per dag. Samengevat betekent dit dat je dus 2 keer Smiles kan sparen per dag op tankbeurten en 

nog een derde keer op een shopaankoop ofwel bijvoorbeeld op 3 shopaankopen op 1 dag. Een Geregistreerde 

Klant of Niet-Geregistreerde Klant kan na één tankbeurt geen Smiles meer sparen op andere tankbeurten binnen 

de 30 minuten na de eerste tankbeurt. Smiles NV en de Deelnemende Partner kunnen ook in samenspraak het 

sparen van Smiles uitsluiten bij bepaalde promotionele acties. De spaarbeperking geldt niet als je mobiel 

aankoopt/tankt via de Q8 smiles app of een andere mobiele betaal-app gebruikt met automatische Smiles 

toekenning gekoppeld aan de transactie. 

Smiles NV kan in samenspraak met de Deelnemende Partner het maximumaantal gespaarde Smiles beperken 

per klant en per dag om fraude te voorkomen. 

Het gebruik van een Q8 smiles-Medium zonder (of voorafgaandelijk aan) registratie belet niet om Smiles te 

sparen. Niet-Geregistreerde Klanten erkennen wel dat er slechts aan Geregistreerde Klanten de mogelijkheid 

wordt geboden om over deze Smiles te beschikken en deze tegen Cadeaubonnen te verzilveren. 

5. Q8 smiles-Rekening 

Geregistreerde Klanten kunnen op elk moment de stand van hun Q8 smiles-Rekening raadplegen middels de Q8 

smiles-App, of Q8 smiles-Website of KBC app bij gebruik van de ‘Tanken bij Q8’ mobiliteitsdienst, alsook op 

kassatickets van een Q8 verkooppunt en op de schermen van de Q8 smiles-spaarterminals na elke transactie 

waarmee er Smiles worden gespaard. 

Smiles NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige technische fout of vertraging bij het registreren 

van Smiles op een Q8 smiles-Rekening. 

Er wordt enkel aan Geregistreerde Klanten toegestaan om hun Smiles saldo te betwisten en zulks binnen de 30 

dagen vanaf de transactie die aanleiding geeft tot de betwisting en zonder dat dergelijke betwistingen misbruik 

mogen uitmaken. 

Als door technische problemen of door het vergeten van het Q8 smiles-Medium (maar niet van de KBC app) de 

Smiles voor een bepaalde transactie niet geregistreerd konden worden, dient de Geregistreerde Klant binnen 

de 48 uur na de relevante transactie contact op te nemen met het contact center van Smiles NV met een kopie 

van het kassaticket of ander bewijs van aankoop, teneinde de Smiles te laten toevoegen aan zijn/haar Q8 smiles-

Rekening. Bij het niet volgen van deze procedure vervalt het recht van de Geregistreerde Klant om deze Smiles 

toe te voegen aan zijn/haar Q8 smiles-Rekening. 

Smiles NV behoudt zich het recht voor om te weigeren om (bepaalde) Smiles op de Q8 smiles-Rekening van een 

Geregistreerde Klant toe te voegen, wanneer hiertoe een grondige reden bestaat. 

Gespaarde Smiles blijven 24 maanden geldig zolang het Q8 smiles-Loyaltyprogramma loopt, behoudens in twee 

gevallen:   

 

(a) Bij Niet-Geregistreerde Klanten vervallen alle Smiles op de Q8 smiles-Rekening na 9 maanden vanaf 

het eerste gebruik van het relevante Q8 smiles-Medium, tenzij de Niet-Geregistreerde Klant overgaat 

tot registratie en het Q8 smiles-Medium aan zijn/haar registratie verbindt binnen deze 9 maanden; 

(b) Bij Geregistreerde Klanten vervallen alle Smiles op de Q8 smiles-Rekening indien de Geregistreerde 

Klant gedurende een opeenvolgende periode van 9 maanden geen transacties heeft gevoerd waarmee 

er Smiles worden gespaard. 

De Geregistreerde Klant kan zijn loyalty transactiehistoriek middels de Q8 smiles-App of Q8 smiles-Website 

raadplegen tot 2 jaar terug in de tijd. Na 2 jaar worden de transactiegegevens automatisch verwijderd. 
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6. Smiles besteden 

Iedere Geregistreerde Klant mag op elk moment vrij beschikken over de gespaarde Smiles en deze, via de Q8 

smiles-Website of Q8 smiles-App, inwisselen tegen Cadeaubonnen die het recht creëren op een specifieke 

bestedingswaarde, korting of product bij en bepaald door een Cadeaupartner (of groep van Cadeaupartners). 

De bestedingswaarde van de gespaarde Smiles wordt vastgelegd in de voordelenlijst op de Q8 smiles-Website 

en in de Q8 smiles-App (bv. 500 Smiles kunnen ingeruild worden voor een 5 Euro bon bij Q8). 

Deze Cadeaubonnen hebben een bepaalde vervaldatum die vermeld zal worden op de bon zelf. Na het 

verstrijken van de vervaldatum is de Cadeaubon ongeldig en heeft de Geregistreerde Klant niet langer recht op 

het bijhorende product, de korting of de bestedingswaarde. De Cadeaubon zal dan ook automatisch verwijderd 

worden uit het overzicht van beschikbare Cadeaubonnen op de Q8 smiles-App en Q8 smiles-Website. 

Het staat Smiles NV vrij de aangeboden Cadeaubonnen te allen tijde aan te passen of het aantal Smiles, nodig 

voor een bepaalde Cadeaubon aan te passen zonder voorafgaandelijke mededeling en door een eenvoudige 

aanpassing op de Q8 smiles-Website of in de Q8 smiles-App. 

Op het gebruik van een Cadeaubon kunnen bijkomende voorwaarden van toepassing zijn. Het is de 

Cadeaupartner waar de Cadeaubon gebruikt kan worden die voorwaarden kan bepalen. Voorbeelden van zulke 

voorwaarden kunnen zijn een minimum aankoopbedrag, cumulverbod, enkel geldig bij e-commerce, enz.. De 

voorwaarden zullen telkens op de Cadeaubon worden aangegeven. 

Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld tegen geld. Het gebruik van een bon is steeds in zijn geheel en 

geeft geen recht op wisselgeld. 

Smiles NV draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de 

producten die bij de Partner door middel van Cadeaubonnen (kunnen) worden aangekocht. Elke betwisting 

hieromtrent dient met de Partner zelf geregeld te worden. 

Bij faillissement van een Partner of andere redenen waardoor een Partner niet meer in staat is om een bon te 

honoreren, is door Smiles NV geen vergoeding verschuldigd en kan de Geregistreerde Klant voor deze 

Cadeaubon(nen) een teruggave van de relevante Smiles krijgen mits desactivering van de Cadeaubon. 

7. Smiles promoties 

Middels de Q8 smiles-App, Q8 smiles-Website of KBC app, alsook per e-mail en mits technische toelating ook via 

push-notificaties, kunnen bijzondere promoties aan de Geregistreerde Klant worden aangeboden, hetzij door 

Smiles NV zelf, hetzij namens de Partner, in het kader van het leveren van de gepersonaliseerde dienst van het 

Q8 smiles-Loyaltyprogramma. 

Deze promoties kunnen al dan niet cumuleerbaar zijn met andere promoties in het Partner Verkooppunt. 

Deze promoties zijn tijdelijk, waarbij de geldigheidsduur telkens zal aangegeven worden. 

Dergelijke promoties kunnen eventueel qua geldigheid beperkt zijn tot één of meerdere Cadeaupartners en één 

of meerdere Partner Verkooppunten. 

8. Locatie 

Smiles NV en de Partner krijgen geen toegang tot de exacte locatiegegevens (x- & y-coördinaten) van de 

Geregistreerde Klant. 

Enkel waar een applicatie dit objectief vereist zullen de locatiegegevens van de Geregistreerde Klant verwerkt 

worden; Er worden geen locatiegegevens opgeslagen en waar mogelijk vindt de verwerking plaats op het toestel 

zelf. 

9. Station finder 
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De ‘station finder’ is een functie in de Q8 smiles-App die je toelaat om het dichtstbijzijnde station te vinden. Het 

gebruik van locatiegegevens is hierbij vrijblijvend. Wanneer deze functie gebruik maakt van je locatiegegevens, 

kan automatisch het dichtstbijzijnde station getoond worden. Wanneer je liever niet wil dat je locatiegegevens 

gebruikt worden, kan je manueel een plaats ingeven om de dichtstbijzijnde stations te vinden. 

De ‘station finder’ vermeldt prijzen van brandstoffen maar indien deze mochten verschillen van de pompprijzen, 

dan heeft de respectievelijke pompprijs voorrang. Indien u via onze Q8 Liberty tankkaart van een verdere korting 

geniet op de pompprijs, behoudt u deze uiteraard via de Q8 Liberty kaart. 

10. Gebruik van de Q8 smiles-App 

De functionaliteitsvereisten van de Q8 smiles-App (incl. minimum bestuurssysteem) worden in de relevante app 

store uitgelegd. 

Smiles NV is niet verantwoordelijk voor veiligheidsinbreuken, virussen of andere schade die via de Smiles App 

door derden aan het mobiel toestel van de Geregistreerde Klant zou kunnen worden aangebracht. 

Bij het tanken, is het gebruik van de Q8 smiles-App of enige andere App, kortom het gebruik van een mobiele 

telefoon niet toegestaan naast de pomp, enkel in de wagen (met deuren dicht) of in de shop en naast de 

spaarterminal. Het gebruik van de Q8 smiles-App is ook niet toegestaan voor de bestuurder van een wagen tenzij 

de wagen geparkeerd is. 

Indien verbonden met een mobiel datanetwerk, kan de Smiles App mobiele data verbruiken. Smiles NV kan op 

geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van dataverbruik ten gevolge van het gebruik 

van de Smiles App. 

11. Bescherming van de private levenssfeer 

In het kader van het gebruik door een Geregistreerde Klant van de Q8 smiles-App, Q8 smiles-Website en Q8 

smiles-Media, zal Smiles NV persoonsgegevens van de Geregistreerde Klant verwerken.  

Wanneer u zich hebt ingeschreven via de “Tanken bij Q8”-mobiliteitsdienst in de KBC app én nog geen Q8 smiles 

klant bent, zal Smiles NV uw e-mail adres, naam en voornaam ontvangen van Olympus. 

Deze verwerkingen (doeleinden, categorieën van persoonsgegevens, enz.) worden in de Q8 smiles-

Privacyverklaring uitgelegd die u kan terugvinden op de website www.Q8smiles.be of in de Q8 smiles-App. Alle 

vragen in dit verband dienen gestuurd te worden naar Privacy@Q8smiles.be, en de identiteit- en 

contactgegevens van de relevante verwerkingsverantwoordelijke kunnen via de privacyverklaring gevonden 

worden. 

 

12. Diefstal of verlies 

Smiles NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de Q8 smiles-Media, noch voor 

enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een Q8 smiles-Medium of het feit dat de 

Geregistreerde Klant of Niet-Geregistreerde Klant slechts gedeeltelijk kan genieten van een bepaald voordeel. 

Elk verlies, diefstal of vermoeden van misbruik van een Q8 smiles-Medium dient onmiddellijk te worden gemeld 

aan Smiles NV via het contact center. 

13. Wijzigingen 

Smiles NV behoudt zich het recht voor om op elk moment aanpassingen door te voeren aan deze Q8 smiles 

voorwaarden, zoals bijvoorbeeld om de lijst van Ondersteunde Producten/Diensten te wijzigen of om de Smiles 

toekenningsmethode te veranderen en dergelijke meer. 
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Ingeval van dergelijke wijziging zal Smiles NV de Geregistreerde Klanten hierover minstens twee weken op 

voorhand informeren. Indien een Geregistreerde Klant niet akkoord zou gaan met de wijzigingen heeft hij het 

recht om op de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen kosteloos het gebruik van het Q8 smiles-

Loyaltyprogramma te stoppen en met Smiles NV contact op te nemen voor de inlevering van zijn fysische Q8 

smiles-Media. Indien een Geregistreerde Klant de Q8 smiles-App gebruikt, kan hij/zij de melding doen via het 

contactformulier op de Q8 smiles-Website. Verder gebruik van een Q8 smiles-Medium na deze periode wordt 

beschouwd als een aanvaarding van de wijzigingen. 

Op ieder moment zijn de van kracht zijnde Q8 smiles voorwaarden op de Q8 smiles-Website en in de Q8 smiles-

App raadpleegbaar. Voor de KBC klanten zijn deze beschikbaar op de website van Olympus.  

 

14. Schorsing en opzegging 

Smiles NV behoudt zich het recht voor om: 

(a) het Q8 smiles-Loyaltyprogramma op elk moment stop te zetten, mits in achtneming van een 

voorafgaandelijk opzegtermijn van 3 maanden; 

(b) bij vermoeden van fraude of niet-naleving van deze Q8 smiles voorwaarden, een Q8 smiles-Rekening 

tijdelijk te blokkeren gedurende de tijd nodig voor een onderzoek, of een Geregistreerde Klant of Niet-

Geregistreerde Klant definitief uit te sluiten van deelname aan het Q8 smiles-Loyaltyprogramma wanneer 

hiertoe grond bestaat (bv. bij ongebruikelijke transacties en bewegingen, Smiles die niet gelinkt zijn aan eigen 

aankopen, bij enige manipulatie door een programma of dergelijke meer, door meerdere registraties uit te 

voeren voor dezelfde persoon, bij gebruik van “wegwerp-mailadressen”, het bezitten van meer dan een 

gemiddeld aantal Smiles als Niet-Geregistreerde Klant, enz.) 

De Geregistreerde Klant kan zich op elk moment uitschrijven uit het Q8 smiles-Loyaltyprogramma door het 

daartoe bestemde contactformulier op de Q8 smiles-Website of in de Q8 smiles-App in te vullen en aan Smiles 

NV te bezorgen, met als gevolg dat: 

(a) de Q8 smiles-Rekening van de Geregistreerde Klant geblokkeerd wordt en er geen Smiles meer op deze Q8 

smiles-Rekening worden gespaard; 

(b) er een periode van 3 maanden begint te lopen waarin de Geregistreerde Klant zijn Smiles nog conform art. 

6 van deze Q8 smiles voorwaarden mag verzilveren en, indien gewenst, zich kan herinschrijven en zijn Q8 

smiles-Rekening mag laten heractiveren; 

(c) na dergelijke periode van 3 maanden, alle Smiles verbonden met deze Q8 smiles-Rekening vervallen. 

Bij beëindiging of schorsing om welke reden dan ook, hebben de Geregistreerde Klant en Niet-Geregistreerde 

Klant geen recht op enige vergoeding voor of terugbetaling van de vervallen of geschorste Smiles. 

15. Hulp & klachten 

Q8 smiles.be FAQ 

Q8 smiles-App FAQ 

Q8 smiles.be contact form 

Q8 smiles-contact center via 0800 11 323 of vanuit het buitenland: 0032 23 022 645 
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Ombudsman voor de Handel 

Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 

1160 Brussel 

E-mail: info@ombudscom.be 

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Wanneer een bepaling van deze Q8 smiles voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig 

wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze 

Smiles Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de Geregistreerde Klant of Niet-Geregistreerde Klant en Smiles 

NV in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt 

gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de 

gelding werd ontzegd. 

Smiles NV kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Q8 smiles-Voorwaarden overdragen aan 

een andere rechtspersoon mits schriftelijke kennisgeving aan de Geregistreerde Klant minimum 2 weken op 

voorhand. De Geregistreerde Klant en Niet-Geregistreerde Klant kunnen de rechten en verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Q8 smiles voorwaarden niet zonder toestemming van Smiles NV aan derden overdragen. 

Deze Q8 smiles voorwaarden en alle daaronder vallende transacties, bonnen en anderen worden beheerst door 

het Belgisch recht. 

Alle geschillen die tussen Smiles NV en de Geregistreerde Klant of Niet-Geregistreerde Klant ontstaan, worden 

beslecht door de bevoegde rechter te Brussel. 

Deze algemene voorwaarden zijn het laatste bijgewerkt op 01 mei 2020. 

 


