ALGEMENE VOORWAARDEN CALPAM TANKPAS
Artikel - 1.

Toepasselijkheid

1.1.

Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing
op het gebruik van de Calpam tankpas (Tankpas) en de overeenkomst die
dienaangaande tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Calpam Verkooppunten B.V. dan wel één met haar verbonden dochtervennootschap,
hierna verder te noemen Calpam enerzijds en een gebruiker anderzijds.

1.2.

Onder gebruiker wordt in deze algemene tankpas voorwaarden verstaan: iedere
(rechts)persoon die met Calpam een overeenkomst (overeenkomst) heeft gesloten
respectievelijk wenst te sluiten voor het gebruik van een of meerdere tankpassen en
behalve deze, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en
erfgenamen.

1.3.

Op de overeenkomst zijn ook de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
Calpam van toepassing. Bij strijdigheid tussen de algemene tankpas voorwaarden en
de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden prevaleren de algemene tankpas
voorwaarden voor wat betreft het tegenstrijdige gedeelte. Bepalingen die afwijken van
de

algemene

tankpas

voorwaarden

of

van

de

algemene

leverings-

en

betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen tussen Calpam en gebruiker.
Artikel - 2.

Aanvraag en gebruik tankpas

2.1.

Om voor gebruik van een tankpas in aanmerking te komen, dient gebruiker een
aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen door een tekeningsbevoegd persoon.

2.2.

De overeenkomst tussen Calpam en gebruiker treedt in werking op het moment dat
Calpam een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier uitdrukkelijk schriftelijk
accepteert en eindigt zonder dat opzegging vereist is van rechtswege op de op de
tankpas vermelde vervaldatum (de vervaldatum). Per op het aanvraagformulier
vermeld kenteken wordt één tankpas ter beschikking gesteld.

2.3.

Calpam behoudt zich het recht voor gebruiker kredietbeperkingen op te leggen met
betrekking tot het totaalbedrag van alle transacties en/of met betrekking tot de
maximumwaarde van elke afzonderlijke transactie. Deze kredietbeperkingen kunnen
worden opgelegd bij de verstrekking van de tankpas of op elk willekeurig tijdstip daarna
en kunnen door Calpam te allen tijde naar eigen goeddunken worden herzien.

2.4.

De tankpas en de op de tankpas verwerkte gegevens zijn en blijven eigendom van
Calpam. De tankpas is geldig tot de vervaldatum, tenzij de overeenkomst vóór de
vervaldatum wordt beëindigd op grond van artikel 8.

2.5.

Wijzigingen in de gegevens, zoals vermeld op het aanvraagformulier, worden door
gebruiker onmiddellijk schriftelijk doorgegeven aan Calpam.
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2.6.

De tankpas dient met de grootst mogelijke zorg te worden bewaard. Gebruiker staat er
jegens Calpam voor in dat iedere tankpas uitsluitend wordt gebruikt door gebruiker.

2.7.

Per tankpas wordt een pincode verstrekt. Gebruiker staat er jegens Calpam voor in dat
de pincode slechts bekend is en blijft bij gebruiker.

2.8.

Gebruiker is tevens aansprakelijk voor transacties met de tankpas verricht door anderen
dan gebruiker en voor andere dan de op het aanvraagformulier vermelde voertuigen,
bijvoorbeeld in geval van verlies of diefstal tot aan het moment van blokkering van de
tankpas.

Artikel - 3.

Producten en diensten

3.1.

De tankpas kan worden gebruikt voor aankoop van alle producten en/of diensten die
worden aangeboden door het station waar betaling met een tankpas wordt
geaccepteerd.

Artikel - 4.

Facturering, betaling en kosten

4.1.

De door gebruiker afgenomen producten en diensten worden door Calpam periodiek
gefactureerd aan gebruiker op basis van de op het moment van afname geldende
(brandstof)prijzen

op

het

station

waar

de

desbetreffende

transactie

heeft

plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
4.2.

De factuur is opgesteld in Euro’s en is gespecificeerd per tankpas en transactie. De
door de elektronische pas lees apparatuur vastgelegde gegevens leveren volledig en
sluitend bewijs op ten aanzien van de met de tankpas gedane transacties, behoudens
door gebruiker te leveren tegenbewijs.

4.3.

Gebruiker

machtigt

Calpam

door

ondertekening

van

het

aanvraagformulier

onherroepelijk en onvoorwaardelijk om de bedragen die Calpam van hem te vorderen
heeft automatisch te incasseren van zijn bank- of girorekening. Een incasso storneren
kun je via mobiel- internetbankieren of door contact op te nemen met je bank. Dat moet
je wel binnen 56 dagen na afschrijving doen. Dit kan zonder opgaaf van reden. Dit geldt
echter niet wanneer er gebruikt gemaakt wordt van een zakelijke rekening. Bij gebreke
van stornering binnen de genoemde termijn wordt gebruiker geacht de juistheid van de
op de factuur vermelde bedragen te hebben aanvaard. Betwisting door gebruiker van
een deel van de factuur laat betaling van niet betwiste bedragen onverlet.
4.4.

Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt of wel indien gebruiker overgaat tot
stornering, is gebruiker vanaf acht dagen na de factuurdatum van rechtswege in
verzuim. Calpam heeft bij gebreke van tijdige betaling het recht om haar vordering op
gebruiker te vermeerderen met een rente van 1% per (gedeelte van een) maand te
rekenen vanaf het moment van verstrijken van eerder genoemde termijn van acht
dagen na de factuurdatum. Calpam heeft voorts het recht om haar vordering op
gebruiker te vermeerderen met alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
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buiten rechte. Deze kosten bedragen tenminste 15% over het met inbegrip van
voornoemde rente door gebruiker verschuldigde bedrag.
4.5.

De door gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van de verschuldigde rente, boetes en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelf al vermeldt gebruiker dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel - 5.

Verlies, diefstal en misbruik

5.1.

Het is verboden om de tankpas op enigerlei wijze na te maken of te wijzigen.

5.2.

Diefstal, verlies of (vermoedelijk) misbruik van de tankpas en/of pincode dient door de
gebruiker onmiddellijk en ongeacht het tijdstip van het ontdekken van de diefstal, het
verlies en/of het misbruik te worden aangegeven bij de politie en tevens direct bij
Calpam (tel.: 24 uur/dag 0183-750800) onder vermelding van het nummer van de
desbetreffende tankpas en de naam van gebruiker. De melding dient zo spoedig
mogelijk schriftelijk te worden bevestigd aan Calpam onder toezending van een kopie
van het proces-verbaal van aangifte. Een vervangende tankpas kan separaat schriftelijk
worden aangevraagd. Indien de verloren tankpas teruggevonden wordt, dient deze door
midden geknipt te worden en vervolgens aan Calpam te worden teruggezonden.

5.3.

Indien gebruiker gegronde reden heeft om aan te nemen dat de pincode bekend is
geworden bij een ander dan gebruiker dan wel dat een tankpas in handen is gekomen
van iemand anders dan gebruiker, dient hij Calpam hiervan onmiddellijk schriftelijk in
kennis te stellen. Gebruiker dient daarbij tevens de reden van zijn vermoeden aan
Calpam te melden.

5.4.

Calpam zal zich inspannen om de tankpas na het melden als hierboven bedoeld zo
spoedig mogelijk te blokkeren.

5.5.

Gebruiker is tot de werkdag volgend op de werkdag waarop de schriftelijke melding
door Calpam is ontvangen volledig aansprakelijk voor elke transactie die met de
tankpas is uitgevoerd na of als gevolg van verlies, diefstal of misbruik. Indien na
melding blijkt dat gebruiker één van zijn verplichtingen niet of onvoldoende is
nagekomen, is hij tevens aansprakelijk voor iedere transactie, met de tankpas
uitgevoerd tussen het tijdstip van de melding en het tijdstip van blokkering door Calpam.

Artikel - 6.

Retournering tankpas

6.1.

Indien de tankpas zelf of het voertuig waarvoor de tankpas is afgegeven niet meer bij de
gebruiker in eigendom, bezit of gebruik is of in geval van beëindiging van de
overeenkomst, dient de tankpas door gebruiker doormidden te worden geknipt en te
worden geretourneerd aan Calpam. Gebruiker is in alle gevallen aansprakelijk voor
voortgezet gebruik van iedere niet door Calpam terugontvangen tankpas. Het
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bovengenoemde is van overeenkomstige toepassing als een tankpas om Calpam
moverende redenen wordt vervangen.
Artikel - 7.

Extra Administratiekosten

7.1.

Bij regelmatig verlies en/of defecte tankpassen en/of pincodes zal Calpam bij het
verstrekken van een nieuwe tankpas een bedrag van € 5.00 in rekening brengen.

Artikel - 8.

Beëindiging

8.1.

Calpam is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst (tussentijds) om haar moverende
redenen op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand.

8.2.

Calpam kan de overeenkomst voorts door middel van een schriftelijke mededeling met
onmiddellijke ingang opzeggen indien:
8.2.1.

Calpam gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van
onrechtmatig gebruik of misbruik van een of meerdere tankpas(sen). Van
een gegronde reden is in elk geval, maar niet uitsluitend, sprake bij
afwijkend gebruik van de tankpas ten opzichte van het eerdere gebruik
daarvan;

8.2.2.

Gebruiker enige verplichting, voortvloeiend uit de overeenkomst en de op de
overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden, niet of onvolledig nakomt
en gebruiker na een aanmaning van Calpam om zijn verplichtingen alsnog
na te komen in gebreke blijft;

8.2.3.

Gebruiker in surseance van betaling of faillissement komt te verkeren, een
aanvraag of verzoek tot surseance dan wel faillissement daaronder mede
begrepen; of gebruiker door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn
vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen;

8.2.4.

Gebruiker gedurende meer dan zes maanden geen gebruik heeft gemaakt
van de tankpas;

8.2.5.

Gebruiker weigert om door Calpam verlangde zekerheid te stellen.

Artikel - 9.

Aansprakelijkheid Calpam

9.1.

Calpam is behoudens grove schuld van haar zijde, nimmer aansprakelijk voor eventueel
niet functioneren van pas lees apparatuur, noch voor het niet functioneren van de
tankpas zelf of van enige toepassingsmogelijkheid daarvan.

9.2.

In geval van grove schuld van de zijde van Calpam is de schadevergoedingsplicht van
Calpam beperkt tot ten hoogste het verschil tussen het bedrag dat aan gebruiker
gefactureerd zou zijn indien de pas lees apparatuur en/of de tankpas wel had
gefunctioneerd en het bedrag dat gebruiker heeft moeten betalen nu deze niet
functioneerden.
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Artikel - 10. Zekerheid
10.1.

Calpam heeft te allen tijde het recht om van gebruiker enigerlei vorm van
zekerheidstelling te verlangen. Indien gebruiker hiermee niet akkoord gaat, heeft
Calpam het recht om de overeenkomst niet te accepteren of met onmiddellijke ingang te
beëindigen.

Artikel - 11. Toepasselijk recht
11.1.

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de uitvoering
daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel - 12. Gedeeltelijke nietigheid
12.1.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of
gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het
overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige
bepalingen worden geacht datgene te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig de
strekking van de ongeldige bepalingen het meest nabij komt.

Artikel - 13. Geschillen / forumkeuze

13.1.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en
haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslecht
door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Rotterdam. Zulks
behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in
de weg zouden staan.
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