Geachte heer/mevrouw,

Dank voor de interesse die u heeft om te tanken bij Romac Fuels.

Ingesloten vindt U volgende documenten:

1

Algemene Overeenkomst (invullen aub)

2

Voorwaarden

3

Sepa mandaat (invullen aub)

4

Voor-en keerzijde identiteitskaart toevoegen.

Gelieve de 4 formulieren terug te bezorgen aan ons.
Vriendelijke Groeten,

Romac Fuels Team

KLANTNR.:
ALGEMENE OVEREENKOMST
CONTRACT PARTICULIER

De naamloze vennootschap Romac Fuels verklaart hiermede Romac Fuels tankkaarten af te zullen geven aan:
Naam:
Straat, nr.:
Postcode, plaats:
Telefoon:
Gsm:
Fax:
E-mail:

Opgemaakt te Veurne op datum van:

/

/

Namens de houder,
Schrijf aub: gelezen en goedgekeurd;
handtekening & naam:

Maandelijks overzicht via e-mail:
Excel-bestand
CSV-bestand

Aantal tankkaarten:
Kaart specificaties:

Nieuwsbrief:

Indien u een eigen pincode wenst, gelieve deze op een apart blad bij te voegen.
!!! Deze pincode NIET op onze documenten noteren !!!

De voorwaarden:
1.

Romac Fuels nv blijft te allen tijde eigenaar van alle afgegeven Romac Fuels tankkaarten, welke zij aan de houder ter hand
heeft gesteld. Romac Fuels behoudt zich het recht voor deze overeenkomst, zonder opgave van reden, met onmiddellijke
ingang te beëindigen, zonder dat Romac Fuels tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

2.

De Romac Fuels-tankkaarten zijn enkel geldig wanneer:
- de naam van de houder erop voorkomt;
- het klantnummer van de houder vermeld is op de tankkaart;
- de aangegeven vervaldatum nog niet bereikt is én automatisch gecontroleerd wordt.
Bij iedere kaart wordt een aparte pincode verstrekt.
De houder is verplicht de pincode geheim te houden.
De houder blijft aansprakelijk voor alle kosten, indien deze geheimhoudingsplicht wordt overtreden.

3.

De houder of diens gemachtigde is gerechtigd om door middel van Romac Fuels-tankkaarten, welke door Romac Fuels ter
beschikking zijn gesteld, de olieproducten op krediet te betrekken bij één van de Romac Fuels-verkooppunten in Europa. Met de
Romac Fuels-tankkaart kunnen alleen brandstoffen afgerekend worden. Het grijze exemplaar van de Romac Fuels-bon ontvangt
de houder en dient bewaard te worden ter controle.

4.

Door de onder 3. bedoelde levering van olieproducten wordt de houder debiteur van Romac Fuels nv en dient houder de
vordering van Romac Fuels ter zake, terstond, zonder enige verrekening of aftrek van enige korting te voldoen aan Romac
Fuels, door middel van een geautomatiseerde betaling, waartoe de houder tegelijk met de ondertekening van deze
overeenkomst een door deze ondertekend bericht van geautomatiseerde betaling afgeeft aan Romac Fuels nv. Het is slechts
onder uitdrukkelijk mandaat van de houder dat Romac Fuels de nodige administratie afwerkt met de betrokken bank(en).

5.

De geautomatiseerde betaling geschiedt telkens op het einde van de periode welke door Romac Fuels wordt bepaald + drie
dagen, tegen de prijs, op de dag van de levering geldende bij Romac Fuels. De klant is er zich terdege van bewust dat hij niet
kan en zal op de hoogte bedracht worden 14 kalenderdagen voor de inning van de datum van inning, noch van het bedrag.

6.

Indien de houder in gebreke blijft de geautomatiseerde betaling onmiddellijk te voldoen, vervalt de korting en zal er zonder
ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand vanaf de facturatiedatum over het openstaande bedrag voor
iedere maand of een gedeelte daarvan. Na 2 maal onbetaalde geautomatiseerde betaling houdt Romac Fuels zich het recht
voor het contract te schorsen en bijkomende garantievoorwaarden op te leggen. Zowel Romac Fuels als de uitbaters van de
Romac Fuels-verkooppunten in Europa zullen gemachtigd zijn om de verstrekte Romac Fuels-kaarten in te houden wanneer hen
zulks gevraagd wordt door Romac Fuels. Het personeel van de Romac Fuels-verkooppunten en aangesloten servicefirma’s is
gerechtigd de legitimatie van de houder te controleren, leveringen te weigeren en de Romac Fuels-kaarten in te nemen,
wanneer deze geblokkeerd of vervallen zijn. Bij ingebrekestelling wordt er een administratiekost van € 10,00 aangerekend. In
geval Romac Fuels zich genoodzaakt ziet het incasso van haar vordering op houder uit handen te geven, verplicht de houder
zich de hieruit ontstane hogere kosten, berekend naar 20% van de vordering, met een minimum van € 350, te vermeerderen
met BTW, aan Romac Fuels te voldoen.

7.

De houder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor betaling, ook in geval van onrechtmatig gebruik van de Romac Fuels-kaart en
enig ander gegeven voorwerp van betaalmiddel door niet bevoegde derden. Diefstal, verlies en elke andere vorm van
vermissing moet onmiddellijk doorgegeven worden aan Romac Fuels nv, Welvaartstraat 5, B-8630 Veurne; telefoon +32
(0)58 335112 of fax +32 (0)58 335116. Onafhankelijk van een telefonische melding, moeten diefstal, verlies en elke andere
vorm van vermissing, per brief of fax doorgegeven worden aan Romac Fuels nv. Dit met vermelding van klantennummer,
Romac Fuels-kaartnummer, land, plaats, tijdstip en vorm van vermissing. 3 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke
melding van vermissing vervalt de verplichting van de houder voor betaling voor gebruik van de vermiste Romac Fuels-kaart,
door Romac Fuels verstrekt, onverminderd de rechten van Romac Fuels tegenover degene die de Romac Fuels-kaart
onbevoegd of frauduleus gebruikt. De houder is verantwoordelijk voor gebruik van de verstrekte tankkaart, of dit gebeurt door
de houder of zijn aangestelde of door een derde. Romac Fuels zal niet aangesproken kunnen worden wanneer een fout begaan
wordt door de pomphouder.

8.

Ieder geschil tussen de houder en Romac Fuels, welke mocht voortvloeien uit de door Romac Fuels met de houder gesloten
algemene overeenkomst, zal worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbanken van Veurne. Op alle door Romac
Fuels verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Belgisch recht van toepassing. De voorwaarden
van de Nederlandse versie zijn de originele en hebben voorrang bij geschillen.

9.

Bij iedere verandering in adres, bankinstelling, verplicht de houder zich ertoe dit per omgaande door te geven aan Romac
Fuels.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring (B2C)
Terug te sturen per post naar het bovenvermelde adres

Door ondertekening van dit maandaatformulier geeft u toestemming aan (A) Romac Fuels een opdracht te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig
de opdracht van Romac Fuels.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot
terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.
Alle velden zijn verplicht.

Mandaat Identificatie
REFERTE

(Ingeven zonder leestekens!)

CREDITEUR NR

BE83ZZZ0472790767

VOOR EEN

TERUGKERENDE INVORDERING

Identificatie van de schuldenaar
Naam, Voornaam:
Straat, nummer, Bus:
Postcode en plaats:
Rekening IBAN:
Bank SWIFT BIC:
Contract KLANT NR:

Datum (dag/maand/jaar)
/

/

Naam & functie

Plaats

Voorbehouden voor Romac Fuels

Handtekening + stempel klant

