
1. De�nities
Aanbod / Aanbieding Ieder aanbod van Green Planet tot het aangaan van een Overeenkomst;

Brandstof en  De door Green Planet op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve 
Energiedrager van Klant te leveren producten, waaronder maar niet beperkt tot 
  brandstoffen en/of energiedragers zoals waterstof, (bio)LNG, CNG, HVO 
  Fuel, HVO Fuel Flex en elektriciteit;

Green Planet Green Planet Pesse B.V. (KvK-nummer: 04086246), zijnde de gebruiker 
  van de Voorwaarden;

Klant  De rechtsperso(o)n(en) aan wie Green Planet een Aanbieding doet tot de 
  levering van Brandstof en Energiedrager en/of wie met Green Planet een 
  Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de (ver)koop en 
  levering van Brandstof en Energiedrager door Green Planet aan Klant; 

Overmachtsituatie Heeft de betekenis zoals opgenomen in artikel 13.2; 

Partij(en) Green Planet en Klant c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk Per brief, e-mail of deurwaardersexploot;

Tankkaart Een pas met onder meer als doel om betalingen voor bepaalde 
  Brandstof en Energiedrager, diensten of producten van Green Planet te 
  laten plaatsvinden;

Tankstation Het tankstation van Green Planet gelegen te (7933 TZ) Pesse aan de 
  Bultinge 2, A28 � afslag 28;

Vertrouwelijke  Alle informatie die naar haar aard vertrouwelijk is of informatie waarvan 
informatie een van Partijen schriftelijk heeft meegedeeld dat die informatie 
  vertrouwelijk behandeld dient te worden zoals maar niet beperkt tot 
  data, know how, cliënten, leveranciers, speci�caties van Brandstoffen en 
  Energiedragers, samples, designs, producten, technologie en processen;

Voorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden van Green Planet.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, inclusief maar niet 
 beperkt tot alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende overeenkomsten. 
2.2 Deze Voorwaarden zijn primair van toepassing op de verkoop en levering van Brandstoffen en 
 Energiedragers. Verder zijn deze Voorwaarden eveneens van toepassing op alle andere producten 
 en diensten die Green Planet aan Klant levert. Dat betekent dat alle bepalingen waar in de tekst 
 speci�ek alleen wordt verwezen naar Brandstoffen en Energiedragers ook van toepassing zijn op 
 andere producten en diensten.
2.3 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, 
 zijn deze automatisch � zonder dat dit nog afzonderlijk tussen Partijen overeengekomen hoeft te 
 worden � van toepassing op iedere daarna gesloten overeenkomst tussen Partijen.
2.4 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of speci�eke door Klant gehanteerde 
 voorwaarden wordt door Green Planet uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de 
 bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Green Planet van toepassing zijn verklaard op 
 een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Klant 
 op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op 
 enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
2.5 In geval van nietigheid of vernietiging door Klant van een of meer bepalingen van de Voorwaarden 
 blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de
 Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de 
 Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel 
 mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
2.6 Een bepaling uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst zal niet ten nadele van een Partij worden 
 uitgelegd vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de 
 desbetreffende bepaling.
2.7 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert 
 het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval 
 onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
2.8 Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal 
 prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Aanbiedingen
3.1 Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn 
 vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in 
 ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
3.2 Een door Klant gegeven opdracht kan door Green Planet worden bevestigd door middel van een 
 opdrachtbevestiging. Indien Klant niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de 
 opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de 
 opdrachtbevestiging aanvaard. 
3.3 Als Klant aan Green Planet met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en 
 dergelijke verstrekt, mag Green Planet uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod 
 hierop baseren. Klant vrijwaart Green Planet voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 
 gebruik van door of namens Klant verstrekte tekeningen en dergelijke. 
3.4 Een door Green Planet aan Klant verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin 
 prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwali�ceerd als een Aanbieding. 

4. Totstandkoming van overeenkomsten
4.1 Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst 
 slechts tot stand:
 a. door acceptatie door Klant van een Aanbod;
 b. door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Klant (mondeling of Schriftelijk) verstrekte 
  opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
 c. doordat Green Planet feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Klant.
4.2 Bij de totstandkoming van de Overeenkomst wordt Klant door Green Planet beoordeeld op krediet-
 waardigheid. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Klant opnieuw worden beoordeeld.
4.3 Het wijzigen van de Overeenkomst is alleen Schriftelijk mogelijk. Alle Partijen dienen de wijziging 
 van de Overeenkomst te ondertekenen. Het bepaalde in dit artikel geldt tussen Partijen als een 
 bewijsovereenkomst. Een bewijsovereenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 153 Rv en
 artikel 7:900 lid 3 BW. In het verlengde daarvan kan bewijs uitsluitend worden geleverd met een 
 daartoe bestemde Schriftelijke verklaring; andere Schriftelijke verklaringen en getuigen-
 verklaringen ten aanzien van enige door mondelinge verklaringen of andere gedragingen overeen-
 gekomen wijziging zijn als bewijsmiddel uitgesloten.
4.4 Indien één of meer artikelen van de Overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend 
 zou(den) zijn, wordt de geldigheid van de overige artikelen van de Overeenkomst daardoor niet 
 aangetast. Daaronder vallen in ieder geval een (geslaagd) beroep op vernietiging of nietigheid van 
 het artikel. De niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die qua intenties van 
 Partijen zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen of als zodanig 
 geïnterpreteerd.

5. Levering
5.1 De Brandstof en Energiedrager worden door Green Planet aan Klant geleverd op de locatie van het 
 Tankstation. 
5.2 Levering vindt plaats Ex Works, overeenkomstig de Incoterms 2020.
5.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor het tanken van de Brandstof die geschikt is voor het betreffende 
 voertuig.

6. Prijzen en tarieven
6.1 Bij aanvang van de Overeenkomst gelden de tarieven als vermeld in de Overeenkomst.
6.2 Alle prijzen luiden in euro's en zijn � tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven � exclusief 
 bijkomende kosten. Klant betaalt aan Green Planet in euro.
6.3 Komt tussen Partijen een overeenkomst tot stand zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeen-
 gekomen, dan gelden tussen Partijen de prijzen zoals die door Green Planet ten tijde van het 
 uitvoeren van de verplichtingen door Green Planet worden gehanteerd, ongeacht voorheen 
 gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen.
6.4 Green Planet is gerechtigd de prijs te wijzigen en daarmee af te wijken van prijsafspraken 
 opgenomen in de Overeenkomst wanneer een materiële stijging in een of meer van de 
 prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Green Planet) heeft plaatsgevonden of in het 
 geval sprake is van een Overmachtssituatie. Green Planet zal schriftelijk de prijswijziging kenbaar 
 maken aan Klant en de wijziging zal na ontvangst ingaan. 
6.5 Indien echter de verhoogde prijs die Green Planet wenst te hanteren als bedoeld in artikel 6.4 ten  
 opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) per jaar is gestegen, is Klant 
 gerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Green Planet 
 betreft, op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande 
 dat Green Planet in dat geval onder geen beding jegens Klant gehouden zal zijn om de als gevolg 
 daarvan eventueel door Klant geleden schade te vergoeden.

7. Betalingen
7.1 Betaling voor het tanken kan plaatsvinden door betaling met:
 a. contant geld;
 b. bankpassen en door Green Planet geaccepteerde credit cards;
 c. betaling met de Tankkaart; of
 d. overmaking dan wel automatische incasso op de bankrekening van Green Planet bij betaling van 
  een factuur.
7.2 Bij betalingen met de Tankkaart zoals bedoeld in artikel 7.1 sub c, wordt achteraf een factuur 
 verstuurd aan Klant voor de geleverde Brandstof en Energiedrager in die periode zoals overeen-
 gekomen in de Overeenkomst. De factuur bevat een speci�catie van de afgenomen Brandstof en 
 Energiedrager. De factuur dient te worden betaald binnen zeven (7) dagen nadat de factuur is 
 verstuurd. 
7.3 Een Klant is verplicht op eerste verzoek van Green Planet goedkeuring en medewerking te verlenen 
 aan het uitvoeren van betaling via een automatische incasso. Klant zal alle daarvoor noodzakelijke 
 handelingen verrichten. 
7.4 Facturatie vindt wekelijks plaats. Een verandering van betalingstermijn in overeenstemming 
 met artikel 7.5, zal te allen tijde pas plaatsvinden nadat Green Planet daarvoor haar goedkeuring 
 heeft verleend.
7.5 Wanneer Green Planet expliciet Schriftelijk akkoord is gegaan met toestemming van dit artikel 7.5,
 dan zien de staffels ten aanzien van de termijnen van factureren zien er als volgt uit:                                                                                                                                        
 Totaal gefactureerd (incl. BTW):  Facturatie:
 Tot � 1.000,-   Maandelijks
 Van � 1.000,- tot � 2.000,-  Per 2 weken
 Boven � 2.000,-   Wekelijks
7.6 Een factuur wordt in ieder geval geacht te zijn ontvangen drie (3) dagen nadat deze door Green 
 Planet Schriftelijk is verstuurd aan de bij haar bekende contactgegevens. 
7.7 Betaling dient te geschieden op het door Green Planet aangegeven bankrekeningnummer. Bepalend 
 voor het moment van betaling is het moment waarop Green Planet bericht van haar bank 
 betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen. 
7.8 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden 
 (waaronder ook begrepen indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet (volledig) 
 heeft plaatsgevonden), is Klant terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in 
 verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd 
 van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing 
 is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle 
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 buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Klant, welke kosten hierbij door Partijen bij 
 voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum 
 van � 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Green Planet om de werkelijke buitengerechtelijke 
 kosten te vorderen indien deze meer bedragen.
7.9 Indien Klant in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 7.8, (i) zijn 
 ook alle overige facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling 
 vereist is, (ii) heeft Green Planet het recht om de Tankkaart te blokkeren, waardoor daarvan geen 
 gebruik meer gemaakt kan worden en (iii) heeft Green Planet het recht Klant aan wie de Tankkaart 
 verbonden is te weigeren Brandstof en Energiedrager aan te bieden of Overeenkomsten mee aan te 
 gaan.
7.10 Door Klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, 
 rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant bij de betaling 
 vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
7.11 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen 
 ten opzichte van Green Planet op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van 
 Green Planet ten opzichte van Klant.
7.12 Alle vorderingen van Green Planet op Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
 a. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Green Planet omstandigheden ter kennis komen 
  die haar goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks 
  geheel ter beoordeling van Green Planet;
 b. Indien Green Planet Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te 
  stellen voor de nakoming als bedoeld in 7.13  en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 c. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Klant liquidatie of 
  faillissement van Klant. 
7.13 Green Planet is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Klant, te allen tijde 
 gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheids-
 stelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Klant met de 
 verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Green 
 Planet bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.
7.14 Aan de administratie van Green Planet komt dwingende bewijskracht toe met betrekking tot de 
 inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de hoeveelheid afgenomen Brandstoffen en 
 Energiedragers, de datum waarop de Brandstoffen en Energiedragers zijn afgenomen, door Green 
 Planet ontvangen betalingen en eventueel genoten korting.

8. Tankkaart 
8.1 De Tankkaart kan bij het Tankstation worden aangevraagd.
8.2 Green Planet is gerechtigd te allen tijde Klant te weigeren een Tankkaart ter beschikking te stellen 
 en/of het gebruik daarvan te beëindigen. 
8.3 De Tankkaart blijft te allen tijde eigendom van Green Planet.
8.4 De volgende verplichtingen gelden voor Klant:
 a. de Tankkaart mag slechts gebruikt worden voor betaling van Brandstoffen en Energiedragers, 
  diensten of producten;
 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 Green 
  Planet is verleend;
 c. wijzigingen in de gegevens van Klant dienen onmiddellijk Schriftelijk door Klant te worden 
  gegeven aan Green Planet;
 d. de Tankkaart (en daarmee ook de pincode) dient met grootst mogelijke zorg door Klant te  
  worden bewaard en gebruikt; 
 e. bij verlies, diefstal of vermissing van de Tankkaart en/of pincode dient Klant dit onmiddellijk 
  Schriftelijk te melden bij Green Planet;
 f. indien de Tankkaart door beschadiging onbruikbaar is geworden of door verlies of  diefstal 
  vermist is geraakt, kan Green Planet de kosten van verstrekking een (Schriftelijk door Klant aan 
  te vragen) vervangende Tankkaart aan Klant doorbelasten;
 g. indien het voertuig waarvoor een Tankkaart is afgegeven niet meer bij Klant in gebruik is, dient  
  de Tankkaart te worden geretourneerd aan Green Planet en zal deze onklaar worden gemaakt. 
  Klant blijft verantwoordelijk voor gebruik van de niet aan Green Planet geretourneerde 
  Tankkaart door Klant;
 h. de Tankkaart mag op geen enkele wijze worden nagemaakt of gewijzigd;
 i. indien het een elektronische Tankkaart betreft, wordt per elektronische Tankkaart aan Klant een 
  geheim 'Persoonlijk Identi�catie Nummer' verstrekt. Deze zal de grootst mogelijke zorg voor 
  geheimhouding van pincode betrachten;
8.5 Green Planet kan Klant voor de aan haar verstrekte Tankkaart administratiekosten rekenen.
8.6 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 Klant zich te identi�ceren door het intoetsen van de pincode. De transactie wordt dan 
 automatisch geregistreerd. Ter controle kan per transactie met de Tankkaart een a�everingsbon 
 worden geprint.
8.7 De administratie van Green Planet (alsmede de in of met een eventuele aanwezige kaartlezer 
 vastgelegde gegevens), lever(t) en volledig bewijs tussen partijen op, behoudens tegenbewijs.

9. Vervaltermijnen
9.1 Ieder recht van Klant, uit welke hoofde ook, jegens Green Planet in verband met geleverde 
 Brandstof en Energiedrager vervalt na twaalf (12) maanden na de datum waarop Klant bekend werd 
 of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dat recht en Green Planet voor het verstrijken 
 van deze termijn géén Schriftelijke vordering van Klant heeft ontvangen. De melding zoals bedoeld 
 in de vorige zin moet gemotiveerd weergeven waar de vordering op is gebaseerd.
9.2 In het geval dat binnen de in artikel  9.1 vermelde termijn door Klant een Schriftelijke vordering is 
 gemeld bij Green Planet in verband met door haar geleverde Brandstof en Energiedrager vervalt 
 iedere rechtsvordering dienaangaande van Klant eveneens indien Green Planet niet binnen een 
 termijn van drie (3) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke vordering in rechte is 
 betrokken bij de op grond van artikel 15 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

10. Ontbinding en opzegging
10.1 In de volgende gevallen is Klant van rechtswege in verzuim en is Green Planet  gerechtigd om, 
 zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of 
 gedeeltelijk, naar haar eigen keuze, te ontbinden, op te zeggen en/of haar verplichtingen uit hoofde 
 van de Overeenkomst op te schorten:
 a. Klant komt een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet 
  na;
 b. Klant verkeert in staat van faillissement;
 c. Klant heeft het besluit genomen de onderneming te liquideren;
 d. Klant staakt haar onderneming;
 e. de onderneming van Klant is stilgelegd;
 f. indien Green Planet Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
  stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 7.13  en deze zekerheid uitblijft dan wel 
  onvoldoende is;
 g. ten laste van Klant is beslag gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven; of
 h. Klant moet niet langer worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen 
  komen, zulks ter beoordeling van Green Planet.
10.2 Ontbinding of opzegging vindt plaats door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Klant.
10.3 Bij ontbinding of opzegging op basis van dit artikel, is Green Planet niet gehouden tot enige 
 schadevergoeding. Green Planet behoudt in dat geval wel aan haar toekomende rechten, waaronder  
 begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
10.4 Wanneer een van de gevallen zoals genoemd in artikel 10.1  zich voordoet, dan zijn alle vorderingen 
 die reen Planet op Klant mocht hebben of verkrijgen direct en volledig opeisbaar.

11. Overdracht 
11.1 Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst geheel 
 of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder tevens valt het vestigen van pandrechten, 
 tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Overdracht van rechten in de zin van 3:83 lid 2 BW 
 is uitgesloten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

12. Aansprakelijkheid en verzekering
12.1 Green Planet is alleen aansprakelijk wanneer de Brandstof of Energiedrager niet overeenkomt met 
 de speci�caties zoals opgenomen in de Overeenkomst. 
12.2 Voor vergoeding komt alleen directe schade in aanmerking en alleen die schade waartegen Green 
 Planet verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn � gegeven de aard van de 
 onderneming van Green Planet en de markt waarin zij opereert � en slechts tot het bedrag dat de 
 verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
12.3 Green Planet is niet aansprakelijk voor:
 a. vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, 
  vertragingsschade en gederfde winst;
 b. schade ontstaan door handelen of nalaten van Klant of derden in strijd met door Green Planet 
  verstrekte instructies, de Overeenkomst of de Voorwaarden;
 c. verkeerd gebruik van Brandstof of Energiedrager;
 d. het niet opvolgen van instructies van Green Planet;
 e. schade als direct gevolg van door of namens Klant aan Green Planet verstrekte onjuiste, 
  onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
12.4 De vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag van maximaal � 200.000,- (exclusief btw), 
 indien:
 a. het voor Green Planet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke 
  condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke 
  condities te verlengen;
 b. de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat; of
 c. de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt.
12.5 Green Planet is eveneens niet aansprakelijk wanneer Klant een Brandstof of Energiedrager 
 afneemt welke ongeschikt blijkt voor het doel waarmee Klant de Brandstof of Energiedrager heeft 
 afgenomen, waaronder maar niet beperkt tot de ongeschiktheid van een voertuig. 
12.6 Klant vrijwaart Green Planet van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in  
 verband met door Green Planet geleverde Brandstof en Energiedrager, voor zover Green Planet 
 jegens Klant voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.
12.7 Green Planet streeft ernaar om iedere Brandstof en Energiedrager voldoende op voorraad te    
 hebben. Het kan echter voorkomen dat op het Tankstation Brandstof en Energiedrager voor een 
 bepaalde periode niet voorradig is. Green Planet is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, 
 wanneer Green Planet niet over voldoende voorraad beschikt om de Brandstof en Energiedrager te 
 leveren. In dat geval kan Klant geen vordering instellen tot nakoming of herstel.
12.8 Green Planet is in het geval van een gegronde vordering tot nakoming of herstel van Klant, 
 gerechtigd om naar haar eigen oordeel te bepalen of zij (i) de Brandstof en Energiedrager al dan 
 niet opnieuw levert, (ii) indien mogelijk de Brandstof en Energiedrager herstelt of (iii) het factuur-
 bedrag van de betreffende levering terugbetaald. Wanneer Green Planet gehouden is of wenst over 
 te gaan tot herstel, dan zal herstel plaatsvinden op het Tankstation en zal Klant, op eigen kosten, 
 Green Planet daartoe in staat stellen.
12.9 Wanneer Klant stelt dat sprake is van non-conformiteit of een tekortkoming (of een vergelijkbare 
 stelling inneemt), dan zal zij op eerste verzoek van Green Planet Green Planet in staat stellen die 
 stelling zelfstandig op het terrein van Green Planet of op een andere door Green Planet gekozen 
 locatie te controleren. Wanneer die stelling ziet op het feit dat een Brandstof of Energiedrager niet 
 voldoet aan de speci�caties zoals opgenomen in de Overeenkomst, dan zal zij, indien dat met 
 betrekking tot die Brandstof of Energiedrager niet onmogelijk is, op eigen kosten een toereikende 
 hoeveelheid daarvan aan Green Planet ter beschikking stellen bij het Tankstation.
12.10 De hoeveelheid Brandstof en Energiedrager die Green Planet levert aan Klant wordt geacht te 
 beantwoorden aan de Overeenkomst wanneer die hoeveelheid gelijk is aan of maximaal 3% afwijkt 
 van de hoeveelheid waterstof (in kg) en stroom (in kWh) waarvoor Klant heeft betaald.
12.11 In het geval van een meting van de geleverde hoeveelheid Brandstof en Energiedrager aan Klant, 
 dan zijn de resultaten van de metingen zoals uitgevoerd door Green Planet en zoals die blijken uit 
 de administratie van Green Planet bindend tussen Partijen.
12.12 Green Planet is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Tankkaart. 
12.13 Klant is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen ook aansprakelijk voor gedragingen en nalaten 
 van de feitelijke bestuurder en andere gebruikers van het voertuig waarvoor de Tankkaart is 
 verstrekt. Klant is verplicht de op haar rustende verplichtingen en verboden op te leggen aan de 
 feitelijke bestuurder en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. 

13. Overmacht
13.1 Green Planet kan niet aangesproken worden tot nakoming, herstel of schadevergoeding wanneer 
 een tekortkoming het gevolg is van overmacht. 
13.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 13.1 wordt in ieder geval � derhalve niet uitsluitend � 
 begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het 
 productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke 
 materialen en producten door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, 
 (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden 
 (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), 
 waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, 
 oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk, (m) een hack van 
 de software of gegevens en/of (n) transportvertraging (ieder afzonderlijk een Overmachtsituatie).
13.3 In geval van overmacht heeft Green Planet de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te 
 schorten totdat de Overmachtsituatie is opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan 
 niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant 
 heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de 
 overmacht nakoming van de verplichtingen door Green Planet onmogelijk is langer duurt dan 
 negentig (90) dagen, is ook Klant bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te 
 ontbinden, met dien verstande dat Green Planet conform artikel 13.4  aanspraak maakt op 
 vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen 
 verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade. 
13.4 Indien Green Planet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
 voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, maakt zij aanspraak op dat 
 gedeelte van de verrichte werkzaamheden en is Klant gehouden deze vergoeding te voldoen als 
 betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

14. Geheimhouding
14.1 Klant is verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van de 
 uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 De Overeenkomst en de Voorwaarden, de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende 
 verbintenissen en de forumkeuze zoals opgenomen in artikel 15.2  worden beheerst door 
 Nederlands recht.
15.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst en de Voorwaarden 
 worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

 

 Algemene verkoopvoorwaarden van Green Planet Pesse B.V. - versie maart 2021


