Algemene leveringsvoorwaarden van BSP Oudewater B.V., hierna te noemen ‘BSP’
1) Overeenkomst.
a. In Nederland gevestigde bedrijven die motorvoertuigen in gebruik hebben, kunnen voor vertankingen gebruikmaken van de BSP Oudewater-pas. Daartoe sluit
het bedrijf (hierna:'de gebruiker'), middels het invullen en ondertekenen van een
overeenkomstformulier, een overeenkomst met Brandstof Service Punt Oudewater
B.V. (hierna: 'BSP'). Op basis van de verstrekte gegevens en de uitkomst van een
kredietwaardigheidtoets, per motorvoertuig door BSP aan de gebruiker een BSPpas ter beschikking gesteld. De pas blijft eigendom van BSP en is, behoudens
voortijdige intrekking, geldig tot het einde van de op de pas of de daarbijbehorende correspondentie vermelde vervaldatum.
b. Wijziging in de onder a. bedoelde gegevens dient de gebruiker onmiddellijk
schriftelijk aan BSP doorgeven.
2)Pas en veiligheidscode.
a. De pas mag worden gebruikt door de bestuurders van motorvoertuigen waarvoor de pas is verstrekt, door bestuurders aan wie de pas in het kader van de
overeenkomst persoonlijk is verstrekt en door bestuurders van vervangende motorvoertuigen, mits deze vervanging tijdelijk is.
b. De pas dient met de grootst mogelijke zorg te worden bewaard. De pas mag op
generlei wijze worden nagemaakt of gewijzigd. De gebruiker kiest bij het eerste
gebruik zelf een Persoonlijk identificatienummer. De gebruiker mag deze veiligheidscode slechts bekend maken aan de bestuurders van de betreffende motorvoertuigen. Hij zal de grootst mogelijke zorg voor de geheimhouding van de veiligheidscode betrachten. Indien aantekening van de veiligheidscode wordt gemaakt
(doch zeker niet op de pas), zal dat in zodanige vorm geschieden dat die veiligheidscode op generlei wijze voor derden kenbaar is of gemaakt kan worden. De
gebruiker zorgt voor een juist gebruik van de pas en de veiligheidscode. Vanaf het
moment van verstrekking van de pas door BSP is de gebruiker aansprakelijk voor
alle verplichtingen, voortvloeiend uit het gebruik van de pas met veiligheidscode.
3) Privacywetgeving
Het doel van het verwerven van gegevens en aanhouden van het BSP databestand is als volgt:
- Administratie ten behoeve van de facturatie.
- Analyse ter verbetering van de bedrijfsprocessen.
- Aanbieden gerichte informatie over BSP en aan BSP gelieerde bedrijven.
4) Naleving Algemene Voorwaarden.
Door ondertekening van het aanvraagformulier staat de gebruiker ervoor in dat
deze Algemene Voorwaarden - voor zover betrekking hebbend op het gebruik van
de pas en de veiligheidscode - worden nageleefd door hemzelf alsmede door de
personen bedoeld in artikel 2.
5) Administratiekosten.
Voor het omruilen of opnieuw aanvragen van passen na beschadiging, verlies of
diefstal mag BSP een bedrag van euro 15,- (excl. btw) per pas in rekening brengen.
6) Producten/diensten.
De pas kan worden gebruikt voor het verkrijgen van alle producten, die beschikbaar zijn op het brandstofafleverpunt. De BSP is niet aansprakelijk voor eventuele
fiscale gevolgen m.b.t. het gebruik van rode gasolie.
7) Wijze van gebruik.
a. De pas/tag is voorzien van een transponder, waardoor gegevens elektronisch
kunnen worden verwerkt op de stations die zijn voorzien van elektronische afleesapparatuur.
De bestuurder dient zich daartoe te identificeren door het intoetsen van zijn veiligheidscode. De transactie wordt automatisch geregistreerd. Door de bestuurder kan
de kilometerstand (en waar van toepassing het voertuignummer) worden ingetoetst. Ter controle kan per transactie met de pas een afleveringsbon worden
geprint.
b. De administratie van het station, alsmede de in of met een (buiten)paslezer vastgelegde gegevens, leveren volledig bewijs tussen partijen op, behoudens tegenbewijs.
c. De pas mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de betaling
voor de overeengekomen producten en/of diensten, tenzij hiervoor door BSP
schriftelijk toestemming is verleend.
8) Facturering/afschrijving.
a. De bedragen die door middel van de pas worden afgerekend/geregistreerd,
worden aan de gebruiker periodiek gefactureerd. De factuur is gespecificeerd per
kenteken en transactie en luidt in euro ’s.
b. De gebruiker machtigt BSP door ondertekening van het overeenkomstformulier
onherroepelijk om de bedragen die BSP van hem te vorderen heeft, te incasseren
bij zijn bank of giro met inachtneming van de overeengekomen krediettermijn. De
gebruiker heeft het recht gedurende 5 werkdagen na betaling te storneren. Bij
gebreke van stornering binnen genoemde termijn wordt gebruiker geacht de juistheid van de op de factuur vermelde bedragen te hebben aanvaard. Eventuele
(bancaire) incassokosten zijn voor rekening van de gebruiker. De gebruiker
machtigt BSP door ondertekening van het overeenkomstformulier onherroepelijk

om, ingeval van gebruik van de pas voor aankopen van producten en diensten bij
derden de vorderingen die deze derden op de gebruiker verkrijgen aan BSP over
te dragen of te doen overdragen. De gebruiker kan deze overgedragen vorderingen uitsluitend aan BSP bevrijdend betalen.
c. De gebruiker zal erop toezien dat op de opgegeven rekening voldoende saldo
aanwezig is, opdat dit voor de bank geen reden kan zijn de debitering te storneren. BSP heeft het recht om vanaf het eerste tijdstip dat automatische inning dan
wel terugboeking als bedoeld onder artikel 7 sub b niet mogelijk blijkt, de gebruiker, over de periode waarin betaling uitblijft, rente in rekening te brengen over het
verschuldigde bedrag, op basis van de wettelijke rente zoals deze van tijd tot tijd
zal gelden.
9) Garantie.
De gebruiker staat, voor zover uit artikel 10 niet anders voortvloeit, in voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor de producten en diensten die met
de op zijn naam gestelde passen zijn afgenomen.
10) Verlies/diefstal.
a. De gebruiker dient verlies, diefstal of misbruik van een pas en/of veiligheidscode,
onmiddellijk (ook in de nacht) te melden bij de politie en bij BSP, telefoon 0348 560415. De melding dient per omgaande schriftelijk aan BSP te worden bevestigd,
vergezeld van een kopie van het procesverbaal.
b. Op verzoek van de gebruiker, zal BSP de pas zo snel mogelijk in haar systeem
trachten te blokkeren. De gebruiker blijft echter na de dag van melding, maximaal
3 werkdagen voor transacties in Nederland en 5 werkdagen voor transacties in het
buitenland, verantwoordelijk voor de betalingen en aankopen die met de pas zijn
gedaan.
c. Een vervangende pas dient schriftelijk te worden aangevraagd. Een teruggevonden pas moet aan BSP worden teruggezonden en mag niet door de gebruiker zelf
worden vernietigd.
11) Retournering pas.
a. Indien een voertuig waarvoor een pas is afgegeven niet meer bij de gebruiker in
gebruik is, dient de pas te worden geretourneerd aan BSP.
b. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor gebruik van niet door BSP retour ontvangen passen.
c. Bij het inleveren van de pas(sen) ontvangt de gebruiker een schriftelijk bewijs
met vermelding van datum en tijdstip van inlevering.
d. Indien een pas om BSP moverende redenen wordt vervangen, is het onder artikel 11 lid a.,b. en c. gestelde van overeenkomstige toepassing.
12) Beëindiging.
a. BSP is ten alle tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang op te
zeggen.
b. Bij beëindiging van de overeenkomst (voor een of meer passen) dient de gebruiker alle door BSP, met betrekking tot de passen waarvoor de beëindiging geldt,
aan hem verstrekte documenten en de betreffende passen terstond aan BSP te
retourneren. Zolang een en ander niet door BSP is ontvangen, blijft de gebruiker
aansprakelijk voor alle gebruik en/of misbruik van deze documenten en passen
conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
c. De gebruiker kan aan de beëindiging geen aanspraken jegens BSP ontlenen.
13) Bepaling aansprakelijkheid/financiële zekerheid.
a. BSP is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van de weigering door een
station of door afleesapparatuur (inclusief een buitenkaartlezer). Voorts is BSP niet
aansprakelijk voor de gevolgen van het niet meer gebruik kunnen maken van de
pas en/of van een toepassingsmogelijkheid, tenzij dit te wijten is aan grove schuld
van BSP. In dat geval is BSP niet verantwoordelijk voor de indirecte en of gevolgschade.
b. BSP heeft het recht bij aanvang of gedurende de overeenkomst de gebruiker
om financiële zekerheden te vragen voor het gebruik van de pas. Indien een
gebruiker hier niet mee akkoord gaat, dan staat het BSP vrij de overeenkomst te
beëindigen.
14) Wijzigingen voorwaarden.
BSP is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen de gebruiker schriftelijk worden
medegedeeld. Indien de gebruiker 5 werkdagen na wijziging van de Algemene
Voorwaarden de passen blijft gebruiken, wordt hij geacht te hebben ingestemd
met de wijzigingen.
15) Looptijd overeenkomst.
Deze overeenkomst heeft een looptijd van twaalf maanden na dagtekening met
stilzwijgende verlenging van telkens twaalf maanden en kent voor de gebruiker een
opzegtermijn van één maand.

