KAARTNUMMER: 707 8810283
OVEREENKOMST AFNAME MOTORBRANDSTOF MET TANKKAART
Tussen:
1.
De N.V Firma De Meurichy, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Lombardevest 24‐28 en administratieve zetel te 9120 Beveren, Albert Paninststtraat 86,
R.P.R. Antwerpen – B.T.W. BE 0404.600.856 – Tel.03/755.54.00 – Fax. 03/755.54.02 ‐ E‐mail:
info@demeurichy.be
Hierbij vertergenwoordigd door Dirk De Meurechy, hierna genoemd “de verkoper”
2.
Mevrouw, Mijnheer, Firma –
Naam:……………………………..…….Voorman:……………………….……..
(ingeval van firma: vertegenwoordigd door Mevrouw/Mijnheer:………………………………………….
Wonende te ……………………………straat……………………………………nr,…………………, dewelke zich
Tot hoofdelijke en ondeelbare borgstelling verbindt)
Straat:…………………..Nr.:………..Postnr……………………..Gemeente…………………………………………..
Tel.:………………………..Fax.:…………..E‐mail:…………………………………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………….Geboorteplaats………………………………………………..
B.T.W. nr………………………………………………………
hierna genoemd “de klant”
De klant wil motorbrandstoffen aankopen bij de verkoper. De verkoper stelt de klant hiertoe
een “tankkaart” ter beschikking. De voorwaarden eigen aan het einde verkrijgen van deze
kaart, alsook het gebruik ervan zijn hieronder beschreven. De klant heeft geen enkele
afnameverplichting t.o.v. de verkoper.
Artikel 1 – De Tankkaart
De klant erkent ……… kaart(en) ontvangen te hebben. De kaartnummer(s) staan op de kaart
en bovenaan dit contract vermeld. Deze tankkaart is strikt persoonlijk. Deze kaart is geldig
op het Gulf‐station Van Laer te 2240 Zandhoven – Langestraat 54 (tel.03/464.05.61).
Met deze kaart dan klant dag en nacht brandstoffen tanken.
Artikel 2 ‐ Facturatie / Betaling / Domiciliering
De verkoper zal maandelijks, op het einde van de maand, aan de koper een factuur opmaken
voor de afgenomen brandstoffen, met bijgaand detailopgave van de tankbeurten.
Deze factuur is contant betaalbaar.
De klant zal hiertoe aan een door hem gekozen financiële instelling een permanente
opdracht geven voor de rechtstreekse betaling ten gunste van de verkoper bij iedere
facturatie van de verschuldigde bedragen van de aldus afgenomen motorbrandstoffen.
Artikel 3 – Duur van deze overeenkomst

Deze overeenkomst is afgesloten voor een onbepaalde duur.
Zij kan steeds door één der partijen opgezegd worden:
‐
‐

Door de klant : door het inleveren van zijn tankkaart bij de verkoper of op het voormeld
station en na de betaling van de verschuldigde bedragen.
Door de verkoper : door het versturen van een brief aan de klant.

Artikel 4 – Het gebruik van de kaart
a. Geldigheid van de registraties : de klant erkent dat de geregistreerde gegevens en
hoeveelheden bij afname van brandstoffen juist zijn. Deze registratie gebeurt op het station.
Desgewenst kan de klant de registraties nazien op het Gulf‐station van Laer gedurende een
periode van drie maand voorafgaand zijn aanvraag.
b. Verlies tankkaart : bij verlies van de tankkaart zal de klant onmiddellijk melden aan de
verkoper, dewelke ten spoedigste, en zo mogelijk binnen de 48 uren na de melding, de
kaartnummer zal blokkeren. Om terug een kaart te bekomen zal een waarborgsom van 5.00
Euro aangerekend worden.
c. Blokkering : de verkoper kan te allen tijde een kaartnummer blokkeren wanneer en zolang
hij dit nodig acht en om gelijk welke reden. Hij zal klant hiervan onmiddellijk op de hoogte
brengen.
De verkoper kan nooit verantwoordelijk zijn voor eventuele onderbreking of ophouden van
brandstoftoevoer, aangezien hij bij onderhavige overeenkomst geen enkele
bevoorradingsplicht o zich neemt.
d. Basisprijs afname brandstoffen : de aangerekende prijs is deze van kracht op het
verkooppunt op de dag van de verrichting zoals deze prijs aan de pompen vermeld is.
Artikel 5 – Niet‐ tijdige betalingen
Ingeval van niet‐betalingen op de vervaldag van de factuur, is de klant zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag. Elke
vertraging van betaling van het volledige of gedeeltelijke bedrag van een factuur, zal dit ten
laste van de klant een forfaitaire vergoeding meebrengen gelijk aan 12% van de som die
verschuldigd blijft zonder dat dit bedrag evenwel lager kan liggen dan 50,00 Euro.
Artikel 6 – Bevoegdheden Toepasselijk Recht
Ingeval van geschil is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Aldus in twee exemplaren opgemaakt te Zandhoven, …………………..20……
Waarvan één exemplaar bestemd is voor de klant, één voor de verkoper.

Handtekening klant,
Handtekening verkoper,
(indien firma, eigenhandig geschreven:
Goed voor hoofdelijke en ondeelbare borgstelling)

Eigenhandig te tekenen op de twee exemplaren

