ALGEMENE VOORWAARDEN TANKKAART
(versie 06-12-2017)

1. Begripsomschrijving
1.1
In deze voorwaarden
verstaan onder:

wordt

a. Kaartverstrekker/Leverancier: de
rechtspersoon of personenvennootschap
die (handelend voor doeleinden die
binnen
haar
handels-,
bedrijfs-,
ambachts-, of beroepsactiviteiten vallen)
als Kaartverstrekker de overeenkomst
tankkaart sluit met Deelnemer en die op
grond van deze overeenkomst Leverancier
wordt van Producten/Diensten aan
Deelnemer/Bestuurder;
b. Producten/Diensten: de in de
Overeenkomst
Tankkaart
benoemde
Producten en Diensten waarvoor de
Tankkaart kan worden gebruikt ten
behoeve van Deelnemer/Bestuurder;
c. Tankkaart: de tankkaart welke het
onderwerp is van de Overeenkomst
Tankkaart;
d. Deelnemer: de in Nederland gevestigde
natuurlijke persoon / rechtspersoon /
personenvennootschap die (al dan niet
handelend voor doeleinden die binnen
haar handels, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteiten vallen) als Deelnemer
voor wat betreft de bij haar in gebruik zijnde
voertuigen de Overeenkomst Tankkaart
sluit aan wie de Tankkaart persoonlijk is
vertrekt;
e. Bestuurder: de feitelijke bestuurder
van het voertuig waarvoor de Tankkaart is
verstrekt.
2. Overeenkomst Tankkaart
2.1 Met het invullen en ondertekenen
van de Overeenkomst Tankkaart sluit
Deelnemer een overeenkomst met de
Kaartverstrekker. Door ondertekening
aanvaardt Deelnemer deze Algemene
Voorwaarden Tankkaart.
3. Tankkaart, rechten en plichten
Deelnemer/Bestuurder m.b.t. Tankkaart
en de eventuele pincode
3.1 Op basis van de door Deelnemer
verstrekte gegevens wordt (eventueel
afhankelijk van de uitkomst van een
kredietwaardigheidstoets)
aan
de

Deelnemer een tankkaart vertrekt.
3.2 De Tankkaart mag door Deelnemer/
Bestuurder
gebruikt
worden
ter
levering van Producten/Diensten door
Kaartverstrekker/Leverancier.
3.3 De Tankkaart blijft eigendom van de
Kaartverstrekker/Leverancier.
3.4
Geboden/verboden
Deelnemer/
Bestuurder:
a.
De
Tankkaart
mag
slechts
gebruikt worden voor betaling van de
overeengekomen Producten/Diensten;
b. De Tankkaart mag slechts gebruikt
worden voor het voertuig waarvoor de
Tankkaart is verstrekt, tenzij voor een
tijdelijk in te zetten vervangend voertuig
schriftelijk
toestemming
door
de
Kaartverstrekker/Leverancier is verleend.
c. Wijzigingen in de gegevens van
Deelnemer dienen onmiddellijk schriftelijk
door te worden gegeven.
d. De Tankkaart (pincode) dient met
grootst mogelijke zorg te worden bewaard
en gebruikt door Deelnemer/Bestuurder.
e. Deelnemer dient wanneer Deelnemer/
Bestuurder de Tankkaart (en/of) pincode
verliest of wanneer deze gestolen is
onmiddellijk schriftelijk te melden bij de
Kaartverstrekker/Leverancier.
f. Indien de Tankkaart door beschadiging
onbruikbaar is geworden of door
verlies/diefstal vermist is geraakt, kan
Kaartverstekker/Leverancier de kosten
van verstrekking een (schriftelijk door
Deelnemer aan te vragen) vervangende
Tankkaart aan Deelnemer doorbelasten.
g. Indien het voertuig waarvoor een
Tankkaart is afgegeven niet meer bij
Deelnemer/Bestuurder in gebruik is, dient
de Tankkaart te worden geretourneerd aan
de Kaartverstrekker/Leverancier en zal
deze onklaar worden gemaakt. Deelnemer
blijft verantwoordelijk voor gebruik
van de niet aan de Kaartverstrekker/
Leverancier geretourneerde Tankkaart
door Deelnemer/Bestuurder.

h. De Tankkaart mag op generlei wijze
worden nagemaakt of gewijzigd.
i. Indien het een elektronische tankkaart
betreft, wordt per elektronische Tankkaart
aan Deelnemer een geheim Persoonlijk
Identificatie Nummer verstrekt. Deze
zal de grootst mogelijke zorg voor
geheimhouding van pincode betrachten.
j. De Deelnemer zorgt voor een juist gebruik
van de Tankkaart (en eventuele pincode).
Vanaf het moment van verstrekking van de
Tankkaart, is de Deelnemer aansprakelijk
voor alle verplichtingen voortvloeiend uit
het gebruik van de kaart (met eventuele
pincode).
k. Deelnemer is op gelijke wijze als voor
eigen gedragingen ook aansprakelijk voor
gedragingen en nalaten van Bestuurder
en andere gebruikers van het voertuig
waarvoor de Tankkaart is verstrekt.
Deelnemer is verplicht de op haar rustende
verplichtingen en verboden op te leggen
aan Bestuurder en andere gebruikers van
het voertuig en toe te zien op de nakoming
daarvan.
4. Administratiekosten
De Kaartverstrekker/Leverancier kan
Deelnemer voor de aan hem verstrekte
Tankkaart administratiekosten rekenen.
5. Wijze van gebruik
5.1 Betaling met gebruik van de Tankkaart
is alleen mogelijk op vertoon van de
Tankkaart. Indien de kaart is voorzien van
een magneetstrip, waardoor gegevens
elektronisch kunnen worden verwerkt,
dient Deelnemer/Bestuurder zich te
identificeren door het intoetsen van
de pincode. De transactie wordt dan
automatisch geregistreerd. Ter controle
kan per transactie met de Tankkaart een
afleveringsbon worden geprint.
5.2
De
administratie
van
de
Kaartverstrekker/Leverancier (alsmede
de in of met een eventuele aanwezige
kaartlezer vastgelegde gegevens), lever(t)
en volledig bewijs tussen partijen op,
behoudens tegenbewijs.

