ALGEMENE VOORWAARDEN BK GAS
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 01 - Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
01. (De) leverancier: Nefco Belgium bvba, h.o.d.n. BK Gas , alsmede de door deze aangewezen leverancier(s);
02. (De) afnemer: ieder, die ten behoeve van een locatie waar –onder meer– autogas wordt afgeleverd met de
leverancier een overeenkomst betreffende autogas en/of een autogasinstallatie heeft afgesloten, alsmede zijn
rechtverkrijgenden;
03. (De) overeenkomst: elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer betreffende (auto)gas en/of een
(auto)gasinstallatie met inbegrip van alle daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten en daarop toepasselijke algemene en bijzondere voorwaarden;
04. Autogas: een mengsel van handelspropaan en handelsbutaan (LPG), welke voldoet aan de Europese
productspecificaties zoals vastgelegd in EN589:2008+A1;
05. (De) locatie: het tankstation voor het wegverkeer of een andere inrichting waar zich een (auto)gasinstallatie
bevindt, waarop de overeenkomst betrekking heeft;
06. (De) autogasinstallatie: de installatie bestemd voor de opslag en/of aflevering van autogas, waarvoor de
overeenkomst geldt, alsmede elk onderdeel van die installatie.
Artikel 02 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
01. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
a) elk door de leverancier gedaan aanbod;
b) elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer;
c) elke (af)levering door de leverancier.
02. De afnemer kan zich uitsluitend op afwijkingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst beroepen,
die door de leverancier schriftelijk zijn goedgekeurd.
03. Op het aanbod, de overeenkomst of (af)levering als bedoeld in deze algemene voorwaarden, zijn uitdrukkelijk
niet van toepassing andere algemene voorwaarden waar afnemer op enigerlei wijze naar mocht verwijzen of die
van toepassing mochten worden verklaard.
Artikel 03 - Aanbiedingen
01. Elk door de leverancier gedaan aanbod is herroepelijk en vrijblijvend, ook indien het een termijn voor
aanvaarding bevat. Een tot aanvaarding strekkend antwoord op een door de leverancier gedaan aanbod dat
aanvullingen of afwijkingen bevat, die van de voorwaarden van het aanbod niet wezenlijk verschillen, leidt tot
een overeenkomst volgens dat antwoord, tenzij de leverancier de afnemer binnen vijf werkdagen na ontvangst
van dat antwoord heeft medegedeeld zich met die verschillen niet te kunnen verenigen. In dat geval komt geen
overeenkomst tot stand.
02. Voor de toepassing van dit artikel gelden als wezenlijke verschillen, onder meer: aanvullende of afwijkende
voorwaarden met betrekking tot de prijs, betaling, kwaliteit en hoeveelheid van de zaken, plaats en tijd van
aflevering, omvang van de aansprakelijkheid van een van de partijen jegens de andere, toepasselijk recht of
beslechting van geschillen.
Artikel 04 - Prijzen
01. Alle door de leverancier vermelde prijzen, anders dan vermeld in de overeenkomst, zijn indicatief.
02. Voor zover de leverancier niet met zoveel woorden anders heeft vermeld, dienen alle prijzen te worden
verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).
03. Na het aanbod of de totstandkoming van de overeenkomst optredende onvoorzienbare feiten of
omstandigheden, die op de kostprijs van de aan de afnemer te leveren zaak of dienst van invloed zijn, zoals
stijgingen van inkoopprijzen, van loon-, productie-, transport-, opslag- of energiekosten, van
verzekeringspremies, belastingen en heffingen van overheidswege alsmede wijzigingen van
valutaverhoudingen, kan de leverancier altijd volledig aan de afnemer doorberekenen ongeacht of zij
voorzienbaar waren.
Artikel 05 - Reikwijdte overeenkomst
01. Indien de afnemer het door hem voor de locatie benodigde autogas van de leverancier heeft gekocht, is hij
gedurende de looptijd van die overeenkomst verplicht al het voor de locatie benodigde autogas uitsluitend van
de leverancier te betrekken. Bijgevolg is het hem gedurende de looptijd van de overeenkomst voor wat betreft
de locatie, verboden autogas of voor dezelfde doeleinden bruikbaar gas van een ander dan de leverancier te
kopen en/of te betrekken en/of dergelijk door een ander dan de leverancier geleverd gas, in voorraad te
hebben, te gebruiken, aan te bieden, te verkopen en/of (af) te leveren.
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02. In het in het vorige lid bedoelde geval is het de afnemer voorts verboden andere dan door of vanwege de
leverancier in gebruik gegeven, geleverde of goedgekeurde autogasinstallaties of onderdelen daarvan ten
behoeve van de locatie voorhanden te hebben en/of te gebruiken, tenzij de leverancier daartoe tevoren
schriftelijk toestemming heeft verleend.
03. Het in dit artikel bepaalde is ook van kracht, indien de locatie al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk is
verplaatst, tenzij de leverancier uitdrukkelijk anders heeft verklaard.
Artikel 06 - Kettingbeding
01. De afnemer garandeert dat ieder, die gedurende de looptijd van de overeenkomst de autogasinstallatie, de
locatie, zijn bedrijf, bedrijfsruimte(n) en/of -terrein(en), geheel of gedeeltelijk (mede-)exploiteert, van hem huurt
of pacht, krachtens welke titel ook in -mede- gebruik heeft of krijgt dan wel overneemt, alsmede ieder met wie
hij in welk verband of in welke vorm ook samenwerkt, de voor de afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als zijn eigen verplichtingen zal nakomen.
02. De afnemer is bovendien verplicht al de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen,
daaronder begrepen dit kettingbeding, ten behoeve van de leverancier op te leggen aan een ieder, die de
autogasinstallatie, de locatie, zijn bedrijf, bedrijfsruimte(n) en/of -terrein(en), geheel of gedeeltelijk (mede)
exploiteert, van hem huurt of pacht, krachtens welke titel ook in -mede- gebruik heeft of krijgt dan wel
overneemt, alsmede een ieder met wie zij in welk verband of in welke vorm ook samenwerkt, zulks op verbeurte
van een dadelijk, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, opeisbare boete van € 50.000,-, onverminderd
de overige rechten van de leverancier (waaronder het recht de werkelijk geleden schade te vorderen) ingeval de
afnemer in de nakoming van een op hem rustende verplichting toerekenbaar tekortschiet.
03. De afnemer blijft jegens de leverancier hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming door de overnemer van de
verplichtingen van de overnemer jegens de leverancier.
Artikel 07 - Contract overdracht
01. De leverancier is altijd bevoegd een derde met de uitoefening van zijn rechten en/of de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de afnemer te belasten.
02. Voorts is de leverancier bevoegd zijn rechten en verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk aan
een ander over te dragen. Die ander zal dan bevoegd zijn het merk, waaronder de leverancier mocht verkopen,
door een ander te vervangen.
03. De afnemer is bevoegd zijn rechten en verplichtingen jegens de leverancier over te dragen, voor zover de
leverancier hem daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. De leverancier is bevoegd redelijke
voorwaarden aan die toestemming te verbinden.
Artikel 08 - Levertijden
01. Een leveringstermijn geldt nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn
is de leverancier pas in verzuim nadat zijn bij aanmaning een redelijke termijn om alsnog te leveren is gegund
en die termijn is verstreken zonder dat levering heeft plaatsgevonden.
02. In het in het eerste lid van dit artikel bedoelde geval is de leverancier slechts tot schadevergoeding
verplicht voor zover de niet tijdige levering het gevolg is geweest van opzet of grove schuld van de leverancier
of zijn personeel.
03. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde geval levert nooit grond op voor ontbinding van de
overeenkomst noch voor opschorting of niet-nakoming van de verplichtingen van de afnemer jegens de
leverancier.
Artikel 09 - Klachten
01. De afnemer is verplicht het geleverde bij of terstond na aflevering te controleren. Klachten over het geleverde
moeten onverwijld, nadat de afnemer deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken en in ieder geval binnen
acht dagen na aflevering, schriftelijk bij de leverancier worden gemeld, bij gebreke waarvan bevoegdheid van
de afnemer zich op die klachten te beroepen en alle aanspraken van de afnemer uit dien hoofde vervallen.
02. Klachten over een door de leverancier gezonden factuur moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk
bij de leverancier worden ingediend, bij gebreke waarvan bevoegdheid van de afnemer zich op die klachten te
beroepen en alle aanspraken van de afnemer uit dien hoofde vervallen.
03. De leverancier is niet verplicht retourzendingen te aanvaarden, tenzij hij daartoe tevoren schriftelijke
toestemming heeft verleend.
04. Klachten geven de afnemer niet de bevoegdheid zijn verplichting jegens de leverancier niet na te komen of die
nakoming op te schorten.
Artikel 10 - Betaling, rente
01. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen stipt te geschieden, zonder korting of
verrekening en op de door de leverancier aangegeven wijze.
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02. De afnemer, die een door hem aan de leverancier verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is
door dat enkele feit, derhalve zonder dat enige aanmaning vereist is, in verzuim.
03. In het in het vorige lid van dit artikel bedoelde geval is de afnemer verplicht over het door hem verschuldigde
bedrag de wettelijke rente, maar nooit minder dan één procent per maand of gedeelte van een maand,
gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, aan de leverancier te vergoeden.
Bovendien is de afnemer in geval van laattijdige betaling/niet-betaling van een factuur van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van het
onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100 EUR, onverminderd het recht van de leverancier om de
door haar werkelijk geleden schade te vorderen, met inbegrip van gerechtskosten conform artikel 1017 Ger.W..
04. Alle door de afnemer aan de leverancier gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud/(beeld)merk
01. De leverancier blijft eigenaar van de al geleverde of nog af te leveren zaken zolang de afnemer de vorderingen
van de leverancier ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een zodanige overeenkomst niet
betaald heeft. De leverancier blijft tevens eigenaar van de afgeleverde of nog af te leveren zaken zolang de
afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst of een zodanige overeenkomst
niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en (incasso)
kosten. De risico’s met betrekking tot de afgeleverde zaken gaan evenwel op de afnemer over op het tijdstip
van de aflevering.
02. De leverancier is te allen tijde gerechtigd voor zijn rekening op de autogasinstallatie zijn (beeld)merk en/of
reclame-uitingen aan te brengen c.q. te verwijderen.
Artikel 12 - Zekerheidsstelling
01. De leverancier is altijd bevoegd de - verdere - nakoming van zijn verplichtingen afhankelijk te stellen van door of
namens de afnemer voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, naar het oordeel van de leverancier,
voldoende zekerheid.
02. In het in het vorige lid bedoelde geval is de leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten, totdat de afnemer de verlangde zekerheid heeft gesteld. Een dergelijke opschorting laat afnemers
verplichtingen jegens de leverancier onverlet.
Artikel 13 - Niet nakoming overeenkomst /ontbinding overeenkomst
01. Indien de afnemer zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk dan wel niet tijdig
nakomt zal deze zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.
02. Indien een situatie, zoals in het vorige lid besproken, zich voordoet heeft de leverancier zonder voorafgaande
ingebrekestelling het recht:
a) de nakoming zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten, totdat de afnemer zijn verplichtingen is
nagekomen (een dergelijke opschorting laat afnemers verplichtingen jegens de leverancier onverlet);
b) elke overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden.
03. De door de afnemer ingeval van niet, niet behoorlijk dan wel niet tijdige nakoming te vergoeden schade omvat
mede alle kosten die de leverancier in en buiten rechte moet maken om volledige nakoming van de
verplichtingen van de afnemer te verkrijgen.
04. In de dit artikel bedoelde gevallen worden alle ten name van de afnemer bij de leverancier openstaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14 - Boetebeding
01. Indien de afnemer in strijd met de overeenkomst autogas of voor dezelfde doeleinden bruikbaar gas koopt,
betrekt, in voorraad heeft, gebruikt, aanbiedt, verkoopt of (af)levert, verbeurt hij ten gunste van de leverancier
een dadelijk, derhalve zonder dat ingebrekestelling vereist is, opeisbare boete van € 25,- voor elke liter autogas,
die afnemer in strijd met de overeenkomst heeft gekocht, betrokken, in voorraad heeft -gehad-, heeft gebruikt,
aangeboden, verkocht of (af)geleverd, met een minimum boete van € 5.000,-. Dit onverminderd het recht van
de leverancier op volledige vergoeding van de uit afnemers toerekenbare tekort schieten voortvloeiende schade
en onverminderd alle overige rechten van de leverancier ingeval van toerekenbaar tekort schieten van de
afnemer.
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
01. De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich nimmer uit tot indirecte schade, zoals bedrijfs- en/of andere
gevolgschade. Daarnaast is de leverancier niet aansprakelijk voor schade aan andere goederen of
eigendommen van de afnemer.
02. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de
leverancier bepaalde, is aansprakelijkheid van de leverancier altijd beperkt tot a) het factuurbedrag van de
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levering, b) die schade die door zijn verzekering is gedekt en c) die schade die is veroorzaakt door bedrog,
grove schuld of opzet van de leverancier.
03. Indien de leverancier gebruik maakt van zijn bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, is
hij nimmer voor daaruit voor de afnemer voortvloeiende schade aansprakelijk.
04. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade mede veroorzaakt doordat de autogasinstallatie en/of het
afgeleverde autogas zijn gebruikt in strijd met hun bestemming, met enig van overheidswege geldend en/of de
leverancier uitgevaardigde voorschrift, of de vereiste zorgvuldigheid.
05. Voor zover de autogasinstallatie niet door de leverancier aan de afnemer is geleverd of in gebruik is gegeven of
niet door de leverancier wordt onderhouden, is de leverancier niet aansprakelijk voor schade -medeveroorzaakt doordat de autogasinstallatie niet voldoet aan van overheidswege geldende en/of de leverancier
uitgevaardigde voorschriften en/of in redelijkheid te stellen veiligheidseisen.
Artikel 16 - Overmacht
01. Van overmacht voor de leverancier is in elk geval sprake (zonder dat de navolgende opsomming limitatief is),
indien de nakoming van zijn verplichtingen wordt verhinderd of bemoeilijkt door opstand, vijandelijkheden,
rellen, epidemieën, natuurrampen, werkstaking, brand, maatregelen of richtlijnen van nationale, internationale of
supranationale overheidsorganen of met overheidstaken belaste instellingen, beperkingen en/of belemmeringen
met betrekking tot de aanvoer, het vervoer, de productie, de fabricage, de import, de export en/of de
beschikbaarheid van grondstoffen, hulpstoffen en/of gerede producten, het gedwongen stopzetten van de
exploitatie van putten, raffinaderijen en/of autogasinstallaties, het verloren gaan en/of de beschadiging van
schepen, drastische prijsverhogingen, voorts alle andere omstandigheden, die storend werken op de
regelmatige gang van het bedrijf van de leverancier, en tenslotte het geval dat de leveranciers van de
leverancier, waaronder begrepen met zijn gelieerde ondernemingen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven.
02. De leverancier zal de afnemer van het ontstaan van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde feiten en
omstandigheden zo spoedig mogelijk in kennis stellen en daarbij -indien mogelijk- meedelen of, in hoeverre en
onder welke voorwaarden hij de leveringen zal continueren. De leverancier is nimmer verplicht eventuele
tekorten bij andere leveranciers te dekken.
03. Ingeval van overmacht heeft de leverancier de keuze de uitvoering zijnerzijds van de overeenkomst op te
schorten totdat de overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de overeenkomst schriftelijk voor
ontbonden te verklaren zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 17 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter
01. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is op de overeenkomst het Belgisch recht van toepassing met
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.
02. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een door de leverancier gedaan aanbod, de
overeenkomst, de algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst zullen worden beslecht door de
bevoegde rechtbanken te Gent, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan. Het
vorenstaande laat onverlet dat de leverancier het recht heeft om een anderszins bevoegde rechter te
benaderen.
AFLEVERING AUTOGAS
Artikel 18 - Aflevering autogas
01. De aflevering van het autogas geschiedt door de leverancier of een door deze aan te wijzen leverancier. Tenzij
anders overeengekomen, wordt autogas wordt afgeleverd op actuele liters.
02. De leverancier is niet verplicht een bestelling van de afnemer uit te voeren, die minder dan 40% van afnemers
opslagcapaciteit van autogas uitmaakt of minder dan 5.000 liter is. De leverancier is, indien hij dit met het oog
op de rijdroutes van de tankauto's wenselijk acht, gerechtigd de afnemer ook zonder gedane bestelling autogas
te leveren. Deze levering zal geschieden in overleg met de afnemer.
03. Levering van het autogas geschiedt franco verkooppunt. Franco levering strekt echter nooit verder dan tot de
plaats het meest nabij bij de plaats van bestemming gelegen, die naar het oordeel van de leverancier door zijn
transportmiddel op eigen kracht zonder bezwaar en zonder speciale voorzieningen kan worden bereikt.
04. Kan de plaats van aflevering naar het oordeel van de leverancier door zijn transportmiddel niet zonder speciale
voorzieningen op eigen kracht worden bereikt, dan is de leverancier bevoegd de aflevering op te schorten totdat
de afnemer de nodige voorzieningen voor zijn rekening heeft getroffen.
Artikel 19 - Metingen en wegingen
01. Door de leverancier uitgevoerde metingen en wegingen en door de leverancier opgegeven hoeveelheden
worden geachte juist te zijn en binden partijen, zolang de afnemer de onjuistheid daarvan niet heeft
aangetoond.
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Artikel 20 - Betaling autogas
01. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen of de leverancier een andere wijze van betaling verlangt,
geschiedt de levering van het autogas uitsluitend door middel van een door of vanwege de afnemer aan de
leverancier te verstrekken volmacht tot automatische incasso (een zogenoemde SEPA machtiging).
Artikel 21 - Prijzen autogas
01. Onverminderd het in artikel 04 bepaalde is de leverancier bevoegd de prijs van het door hem af te leveren
autogas, indien de prijs van autogas een algemen,e door het merendeel van de ondernemingen die autogas
verkopen, toegepaste prijsverhoging ondergaat, dienovereenkomstig verhogen.
Artikel 22 - Onvoldoende veiligheid
01. De leverancier is bevoegd de levering van autogas op te schorten, indien en zolang:
a) de autogasinstallatie niet voldoet aan de van overheidswege geldende en/of door de leverancier
uitgevaardigde voorschriften of naar het oordeel van de leverancier niet voldoet aan de daaraan in redelijkheid
te stellen eisen van veiligheid en goede werking;
b) naar het oordeel van de leverancier onvoldoende waarborgen voor een veilige en ongestoorde (af)levering
van het autogas aanwezig zijn;
c) de afnemer het autogas opslaat, (af)levert of anderszins behandelt op een wijze, die in strijd is met enig van
overheidswege geldend en/of door de leverancier uitgevaardigd voorschrift en/of naar het oordeel van de
leverancier gevaar voor personen of zaken kan opleveren. Een dergelijke opschorting laat afnemers
verplichtingen jegens de leverancier onverlet.
LEVERING/INGEBRUIKGEVING VAN DE AUTOGASINSTALLATIE
Artikel 23 - De autogasinstallatie in het algemeen
01. Voor zover uit deze algemene voorwaarden niet anders volgt, is het in dit artikel bepaalde van toepassing met
betrekking tot elke door de leverancier onder welke titel ook aan de afnemer in gebruik gegeven en/of geleverde
autogasinstallatie.
02. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de afnemer verplicht voor zijn rekening:
a) alle van hem verlangde medewerking te verlenen aan de werkzaamheden nodig voor het plaatsen, aansluiten
en in gebruikstellen van de autogasinstallatie;
b) zorg te dragen voor de aanwezigheid van de nodige aansluitingen op het elektriciteits- en waterleidingnet, het
nodige graaf-, beton- en metselwerk, de nodige bestrating en verdere bouwkundige voorzieningen;
c) zorg te dragen voor de vereiste vergunningen, beschikkingen en/of toestemming van overheidswege. Bij
gebreke daarvan is de leverancier bevoegd zelf, maar voor rekening van de afnemer het nodige te -latenverrichten.
03. Ook voor zover de leverancier voorzieningen c.q. werkzaamheden als in het vorige lid van dit artikel bedoeld
geheel of gedeeltelijk op zich neemt, geschiedt dit, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voor rekening
van de afnemer.
04. Ongeacht door of voor rekening van wie het graafwerk wordt verricht, komt, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, bodemsanering altijd voor rekening van de afnemer.
05. Alle kosten, rechten, belastingen en heffingen daaronder begrepen, verband houdend met de autogasinstallatie
of het gebruik daarvan komen voor rekening van de afnemer.
06. Indien de voor de plaatsing en/of het gebruik van de autogasinstallatie benodigde vergunningen, beschikkingen
en/of toestemming van overheidswege niet binnen een redelijke termijn en/of niet op aanvaardbare
voorwaarden zijn verkregen, is de leverancier bevoegd de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk voor
ontbonden te verklaren, zonder tot enige vergoeding aan de afnemer verplicht te zijn.
Artikel 24 - In gebruik geven van de autogasinstallatie met recht van terugneming (bruikleen)
01. Voor zover uit deze algemene voorwaarden niet anders volgt, is het in dit artikel bepaalde van toepassing in alle
gevallen waarin de leverancier aan de afnemer een autogasinstallatie in gebruik geeft krachtens een
overeenkomst bij het eindigen waarvan de autogasinstallatie weer ter vrije beschikking van de leverancier dient
te worden gesteld, zoals in het geval van bruikleen of huur. Indien afnemer zich gedurende de looptijd van de
afnameovereenkomst autogas op natrekking beroept, dient afnemer terstond de op dat moment geldende
boekwaarde van de autogasinstallatie aan leverancier te voldoen. In dat geval wordt de opgave van die
boekwaarde door leverancier geacht juist te zijn.
02. Uitsluitend de leverancier of een door hem aan te wijzen derde is gerechtigd werkzaamheden, controles of
(normaal) onderhoud aan de autogasinstallatie uit te voeren, deze te plaatsen, te wijzigen, te verplaatsen, los te
koppelen, buiten werking te stellen of te verwijderen, tenzij de leverancier de afnemer daartoe tevoren
uitdrukkelijk toestemming verleent.
03. Onverminderd het in artikel 23 bepaalde, geschiedt de plaatsing van de autogasinstallatie bij aanvang van de
overeenkomst vanwege en voor rekening van de leverancier.
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04. Ook de controle en het normale onderhoud van de autogasinstallatie geschieden vanwege en voor rekening
van de leverancier. Alle overige werkzaamheden aan de autogasinstallatie, waaronder reparaties niet te
rekenen tot het normale onderhoud en werkzaamheden noodzakelijk geworden door toedoen of nalatigheid van
de afnemer of derden, geschieden eveneens vanwege de leverancier, maar voor rekening van de afnemer. De
van overheidswege vereiste (her-)keuringen van autogasinstallatie komen voor rekening van de leverancier.
05. De leverancier heeft altijd toegang tot de terreinen en gebouwen waar de autogasinstallatie of onderdelen
daarvan zich bevinden teneinde deze te controleren of daaraan werkzaamheden te verrichten.
06. Het is de afnemer niet toegestaan door of vanwege de leverancier op de autogasinstallatie aangebrachte merken andere aanduidingen daarvan te verwijderen, onleesbaar te maken of door andere merkaanduidingen te
vervangen.
07. Indien de afnemer aan de leverancier de grond heeft verhuurd of op enigerlei wijze (ongeacht de titel) in gebruik
heeft gegeven waarop en waarin de autogasinstallatie zich bevindt, houdt dit tevens het recht van de
leverancier in te voet of rijdend over het terrein van de afnemer naar en van de verhuurde grond te gaan.
08. Het gebruik en de exploitatie van de autogasinstallatie geschieden geheel voor rekening en risico van de
afnemer. De afnemer is verplicht de autogasinstallatie zorgvuldig en met inachtneming van de van
overheidswege en/of door de leverancier uitgevaardigde voorschriften te beheren en te gebruiken. Kosten,
schaden en boeten, die mochten voortspruiten uit de aanwezigheid van de autogasinstallatie of het gebruik
daarvan zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen alle aanspraken die
derden tegenover de leverancier ter zake van de autogasinstallatie en het gebruik daarvan laten gelden.
09. Het is de afnemer niet toegestaan de autogasinstallatie voor andere doeleinden te - laten - gebruiken dan de
opslag en aflevering van door de leverancier aan hem geleverd autogas.
10. De afnemer is verplicht de aansprakelijkheid voor schade, die kan voortvloeien uit het gebruik van de
autogasinstallatie voor zijn rekening met een minimum van € 1.000.000,- per gebeurtenis en bij een, naar het
oordeel van de leverancier, solide verzekeraar te verzekeren en verzekerd te houden. Hij is verplicht de polis,
sluitnota en premiekwitanties op eerste verzoek van de leverancier aan deze te overhandigen, terwijl voorts in
de polis als verplichting van de verzekeraar opgenomen dient te zijn de leverancier terstond schriftelijk in kennis
te stellen van elke wijziging, die zich met betrekking tot die polis voordoet. Tevens is de afnemer verplicht alle
rechten, die hij uit hoofde van de polis kan laten gelden op eerste verzoek van de leverancier aan deze te over
te dragen. Indien de afnemer in de nakoming van zijn hierboven omschreven verzekeringsplicht tekortschiet, is
de leverancier bevoegd zelf de nodige verzekeringen voor rekening van de afnemer af te sluiten.
11. De afnemer is jegens de leverancier aansprakelijk voor tenietgaan, beschadiging of onbruikbaar worden van de
autogasinstallatie, tenzij hij bewijst dat zulks te wijten is aan de leverancier of diens personeel of een aan de
leverancier toe te rekenen gebrek aan de autogasinstallatie.
12. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de autogasinstallatie en is tot generlei
vrijwaring uit dien hoofde jegens de afnemer gehouden, tenzij deze bewijst dat die schade te wijten is aan de
leverancier of diens personeel of een aan de leverancier toe te rekenen gebrek aan de autogasinstallatie.
13. Na het eindigen van de overeenkomst uit hoofde waarvan de autogasinstallatie aan de afnemer in gebruik is
gegeven, dient deze de autogasinstallatie terstond ter vrije beschikking van de leverancier te stellen en deze tot
verwijdering en terugneming daarvan in staat te stellen. De leverancier heeft daartoe toegang tot elk terrein of
gebouw waar de autogasinstallatie of onderdelen daarvan zich bevinden.
14. In het in het vorige lid bedoelde geval heeft de leverancier de keuze de autogasinstallatie:
a) aan afnemer over te dragen tegen de op dat moment geldende boekwaarde van de autogasinstallatie.
Afnemer heeft dan het recht om bij leverancier die boekwaarde van de autogasinstallatie te (laten)
verifiëren);
b) geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Besluit de leverancier tot verwijdering, dan komen de kosten van
verwijdering voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
c) geheel of gedeeltelijk achter te laten zonder dat de afnemer ter zake op enige vergoeding aanspraak kan
maken. Indien de leverancier besluit de autogasinstallatie geheel of gedeeltelijk achter te laten, is hij
bevoegd het achtergelatene onbruikbaar te maken.
15. Over bij de verwijdering van de autogasinstallatie daarin aangetroffen gas kan de leverancier naar eigen
goeddunken beschikken zonder verplicht te zijn dat gas terug te nemen of aan de afnemer te vergoeden.
16. Doet zich met betrekking tot de autogasinstallatie enige gebeurtenis voor waardoor de rechten of belangen van
de leverancier -kunnen- worden geschaad, zoals een defect, beschadiging, -dreigend- beslag op de
autogasinstallatie of onderdelen daarvan of op -het recht op- de grond waarmede de autogasinstallatie is
verbonden dan wel -voorgenomen- verkoop of overdracht van die grond of het recht daarop, dan zal de afnemer
de leverancier daarvan terstond op de hoogte stellen.
17. Zonder toestemming van de leverancier is het de afnemer niet toegestaan:
a) -het recht op- de grond waarmede de autogasinstallatie is verbonden over te dragen, daarop enig zakelijk
genots- of zekerheidsrecht te -doen- vestigen dan wel bestaande rechten te verzwaren, zijn gebruiksrecht
met betrekking tot die grond te beëindigen of in de beëindiging daarvan te bewilligen dan wel de locatie over
te dragen of in gebruik af te staan.
b) de autogasinstallatie geheel of gedeeltelijk aan een derde onder welke titel ook in gebruik te geven of af te
staan. De leverancier zal deze toestemming niet weigeren indien de -verdere- uitvoering van de
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overeenkomst naar zijn oordeel voldoende gewaarborgd is. De leverancier is bevoegd aan zijn toestemming
voorwaarden te verbinden.
18. Op het eerste verlangen van de leverancier is de afnemer verplicht de leverancier ten behoeve van de
autogasinstallatie een zakelijk recht van opstal te verlenen met betrekking tot -het recht op- de grond waarin of
waarop de autogasinstallatie of onderdelen daarvan zich bevinden, alsmede een erfdienstbaarheid van weg om
van en naar de autogasinstallatie te gaan. De kosten verbonden aan deze rechten met inbegrip van de
verlening en vestiging daarvan komen voor rekening van de afnemer.
19. Indien de afnemer in de nakoming van een of meer van zijn uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen
tekortschiet, is de leverancier onverminderd zijn overige rechten, bevoegd de autogasinstallatie tot zich te
nemen, buiten gebruik te stellen of onbruikbaar te maken zonder dat zulks iets afdoet aan de voor de afnemer
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 25 - Koop/verkoop van de autogasinstallatie
01. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald of is overeengekomen, is het in dit artikel bepaalde van
toepassing op elke overeenkomst waarbij de afnemer -onder meer- een autogasinstallatie van de leverancier -al
dan niet op afbetaling en/of met eigendomsvoorbehoud- koopt.
02. De autogasinstallatie komt vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst voor rekening
en risico van de afnemer.
03. De afnemer is verplicht voorafgaandelijk aan de levering van de autogasinstallatie deze grondig te
onderzoeken. De leverancier is jegens de afnemer tot generlei vrijwaring gehouden ter zake van zichtbare en is
nimmer aansprakelijk voor de uit zulke gebreken voortvloeiende schade.
04. Plaatsing en aansluiting van de autogasinstallatie geschieden door de leverancier, maar tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen, zijn de kosten van deze plaatsing en aansluiting, de daarbij benodigde materialen
en daartoe benodigde voorzieningen niet in de koopsom begrepen.
05. Zolang hetgeen de afnemer uit hoofde van de koop/verkoop van de autogasinstallatie aan de leverancier
verschuldigd is, niet volledig is voldaan, vindt het bepaalde in artikel 24 voor zover het niet met het overige in dit
artikel bepaalde in strijd is, overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ook de kosten van inspectie,
normaal onderhoud en (her-)keuring, van de autogasinstallatie altijd voor rekening van de afnemer komen.
06. Al hetgeen de afnemer krachtens de koopovereenkomst aan de leverancier verschuldigd is, is dadelijk en in zijn
geheel opeisbaar, indien:
a) zich voordoet een geval als omschreven in artikel 13;
b) de afnemer gedurende een periode van drie maanden of langer geen autogas van de leverancier heeft
betrokken;
c) de autogasinstallatie uit de macht van de afnemer is geraakt;
d) de afnemer bij het aangaan van de koopovereenkomst onjuiste en onvolledige gegevens heeft verstrekt van
dien aard, dat de leverancier, indien hij over de juiste en volledige gegevens zou hebben beschikt, de
overeenkomst niet, althans niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.
07. In een geval als in het vorige lid van dit artikel bedoeld is de leverancier onverminderd zijn overige rechten
bevoegd de autogasinstallatie tot zich te nemen, ongeacht waar deze zich bevindt.
08. De leverancier is bevoegd de aldus door hem teruggenomen autogasinstallatie te verkopen op door hem te
bepalen wijzen en voorwaarden. Alle op het terugnemen, bewaren en verkopen van de autogasinstallatie
vallende kosten komen voor rekening van de afnemer. De opbrengst van deze verkoop wordt de afnemer
verantwoord en strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voor zover de opbrengst
van de verkoop na aftrek van de vorenbedoelde posten een saldo ten gunste van de afnemer oplevert, wordt dit
na aftrek van hetgeen de afnemer overigens nog aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, aan de afnemer
uitbetaald.
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