TOTAL Belgium

Brussel, 24 maart 2016
Geachte,

Betreft: TOTAL tankkaart – VOORDELEN APB LEDEN

Dankzij het partnership van Total Belgium met de APB kunnen wij u een uitzonderlijk aanbod doen voor
Total tankkaarten. U geniet van Total kwaliteit aan de beste voorwaarden. Dankzij de APB is onze
tankkaart voor u bovendien volledig gratis.
Met een gemiddeld jaarverbruik aan brandstof van 1250 L heeft u er alle belang bij deze beroepskosten en
bijhorende BTW-aftrek op efficiënte wijze te beheren. Onze ProxiFleet tankkaart werd speciaal ontwikkeld om
u overbodig papierwerk te besparen. U ontvangt een duidelijke en gedetailleerde factuur met afzonderlijke
vermelding van de BTW voor gemakkelijke terugvordering.

Uw korting op de officiële brandstofprijs:

0,065 €/L excl. BTW in alle Total stations in België
Profiteer van:
-

Het grootste netwerk in België: meer dan 500
stations, waarvan 26 op autosnelwegen
Keuze kaart: nationaal / Benelux / Europees
Gratis pechbijstand met de Total Club kaart
(voorwaarden op www.total.be)

-

Shops waarin uitbaters u met de glimlach
ontvangen
Vele stations met carwash, Lunch Garden,
Délifrance

U wilt snel uw tankkaart(en) ontvangen? Vul dan bijgevoegd aanvraagformulier in en stuur het ons
terug.
Indien u eveneens wenst te genieten van onze voordelige tarieven voor stookolie, aardgas of elektriciteit,
stuur dan een mailtje naar yourenergy@total.com en u zal door ons gecontacteerd worden.
Met vriendelijke groet,

Total Belgium
Het ProxiFleet Cards team

N.V. TOTAL BELGIUM S.A.
Handelsstraat 93, Rue du Commerce – B-1040 Brussel - Bruxelles
Tel (32)2 288 99 04 – Fax (32)2 230 78 74 – e-mail: info@proxifleet-total.be - Website : www.total.be
RPR Brussel-RPM Bruxelles 0403.063.902 – BNP Paribas Fortis Bank 210-0470071-61
BTW/TVA BE 0403.063.902

Aanvraag

tankkaarten

Stap 1 – Uw bedrijfsgegevens:
Naam onderneming*:
Ondertekenaar*:
Straat en huisnummer*:
Postcode*:
E-mailadres*:

BTW-nr.*: BE
Functie contactpersoon*:

Gemeente*:
Tel.*:

Fax:

Velden aangeduid met een * zijn verplicht

STAP 2 – Kies uw kaarten en opties:
Kaart

Type kaart*
Nat

Euro

Kenteken / Naam
Max. 13 tekens
(wordt op de
kaart afgedrukt)

Toegestane producten
alle producten = diesel +
benzine + lpg

Carwash

Shop

Type Pincode

Pincode
indien
gekozen

Opgave
kilometerstand
in station

001

Alle prod. / diesel / benzine / LPG

Ja / Neen

Ja / Neen

Gekozen / berekend

____

Ja / Neen

002

Alle prod. / diesel / benzine / LPG

Ja / Neen

Ja / Neen

Gekozen / berekend

____

Ja / Neen

003

Alle prod. / diesel / benzine / LPG

Ja / Neen

Ja / Neen

Gekozen / berekend

____

Ja / Neen

004

Alle prod. / diesel / benzine / LPG

Ja / Neen

Ja / Neen

Gekozen / berekend

____

Ja / Neen

005

Alle prod. / diesel / benzine / LPG

Ja / Neen

Ja / Neen

Gekozen / berekend

____

Ja / Neen

* Nat = nationale tankkaart bruikbaar in > 510 Total stations in België; Euro = Europese tankkaart bruikbaar in 15 Europese landen in meer dan 12.000 stations

Uw korting dankzij het partnership van Total Belgium met de Algemene Pharmaceutische Bond
korting excl. BTW (€/L) op de officiële prijs in het Belgische Total netwerk:
KEUZE

PACK

Kost
excl. btw/ kaart/ maand

0,065

inhoud



STARTER pack
(verplicht)

gratis

Kosten kaart – dienstverlening door onze Belgische klantendienst – e-billing – security
24/24 – online kaartenbeheer – facturen online 18 maanden



EASY pack
(optie)

gratis

Starter Pack + detailoverzicht transacties – budgetbeheer brandstoffen – verbruik per
kaart – facturatiebestanden – instelling limieten en waarschuwingen

STAP 3 – Vervolledig uw domiciliëringsmandaat
U ontvangt twee maal per maand een factuur per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Uw rekening wordt 7 dagen na factuurdatum gedebiteerd.

EUROPEES DOMICILIËRINGSMANDAAT – SEPA CORE






Schuldeiser: Total Belgium NV – Handelsstraat 93 – 1040 Brussel – ondernemingsnummer 0403.063.902
Identificatienummer schuldeiser: BE65ZZZ0403063902
Terugkerende invordering
Mandaatreferentie (in te vullen door Total Belgium):
Aansluitingsnr. (in te vullen door Total Belgium):
Schuldenaar:
Naam rekeninghouder: …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat + nr.: …………………………………………..…………………
Postcode: …………………………
Gemeente: ………………………..…………………
IBAN:

BE _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan (A) Total Belgium NV om een opdracht te sturen naar uw bank om uw rekening te debiteren, en
aan (B) uw bank om uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van Total Belgium NV.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen aan uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet
uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening gedebiteerd werd.

DATUM

PLAATS

HANDTEKENING

---- / ---- / -------

-------------------

-----------------------------------------------

U verklaart eveneens kennis genomen te hebben van de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de keerzijde en deze aanvaard te hebben.

STAP 4 – Onderteken en stuur het origineel naar
Vragen? 02 / 288 99 72 – info@proxifleet-total.be

Total Belgium
ProxiFleet Cards
Handelsstraat 93
1040 Brussel

Enkel de verzending van de tankkaarten door Total Belgium geldt als aanvaarding van uw aanvraag.

Algemene voorwaarden TOTAL-tankkaarten
ARTIKEL 1 – VOORWERP
Deze algemene voorwaarden (verder: AV) zijn bedoeld om de werking en gebruiksmodaliteiten vast te leggen van de
TOTAL-tankkaart (de “Kaart”), waarmee men de onder art. 3 vermelde producten en diensten kan aanschaffen in een
netwerk van verkooppunten. dit netwerk kan op eender welk moment gewijzigd worden. De AV, de aanvraag tot
lidmaatschap, de eventuele aanhangsels en de oorspronkelijke aanvraag van Kaarten vormen het “Contract”.
ARTIKEL 2 – WIJZIGINGEN
TOTAL BELGIUM (verder: TB) behoudt zich het recht voor om de AV op eender welk moment te wijzigen. Bij een nietwezenlijke wijziging van de AV kan TB de klant ervan op de hoogte brengen mits een gewone kennisgeving vermeld op
een factuur. De allerlaatste versie is op eenvoudige vraag van de Klant beschikbaar. Voor eender welke herziening die
aanzienlijke wijzigingen bevat, zullen de nieuwe voorwaarden in hun geheel en in schriftelijke vorm naar de Klant
gestuurd worden. Eender welk gebruik van de Kaart vijf werkdagen na de verzending van de herziene AV houdt de
onvoorwaardelijke aanvaarding ervan in. Eender welke wijziging die de Klant aan de voorliggende AV zou willen
aanbrengen, moet voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk door TB aanvaard worden.
ARTIKEL 3 – PRODUCTEN EN DIENSTEN
De producten en diensten die men via de Kaart kan aanschaffen en die eventueel begrensd kunnen zijn, zijn de
volgende:
- alle soorten brandstof beschikbaar in de verkooppunten
- smeermiddelen en de producten en diensten aangeboden in de verkooppunten,
- bijkomende prestaties voor verplaatsingen (vb. (tele)tolgeld, parking, wegenbelastingen, pechverhelping, …),
TB is niet verantwoordelijk voor de eventuele, tijdelijke of definitieve, onbeschikbaarheid van producten en diensten
in één of meerdere verkooppunten. TB kan op eender welk moment de hierboven vermelde producten en diensten
wijzigen of uitbreiden, wat aanleiding kan geven tot de uitgifte van een nieuwe Kaart. Het risico van deze producten
wordt bij hun afhaling in het verkooppunt op de Klant overgedragen.
ARTIKEL 4 –WERKING VAN DE KAART
1. Uitgifte
Na de doorlichting en aanvaarding van een aanvraag tot lidmaatschap zal TB een rekening op naam van de Klant
openen en hem het gevraagde aantal kaarten leveren. De één of meerdere vertrouwelijke codes die eraan gekoppeld
zijn, worden in een afzonderlijk schrijven meegedeeld.
2. Geldigheid
De Kaart blijft geldig tot en met de laatste dag van de geldige maand die erop vermeld staat. Eén maand vóór de
vervaldag van de Kaarten, worden de nieuwe Kaarten automatisch verzonden, behalve mits een andersluidende
schriftelijke kennisgeving vanwege de Klant of TB. Voor eender welke Kaart die tijdens de eerste drie maand van de
periode van zes maand voorafgaand aan de afloopdatum van de geldigheid niet gebruikt werd, moet de Klant bij TB
een hernieuwingsaanvraag indienen. De Klant blijft verantwoordelijk/aansprakelijk voor zijn Kaart tot de geldigheid
verlopen is.
3. Gebruik
De Kaarten zijn eigendom van TB en kunnen onder geen enkel beding aan derden overgedragen worden zonder het
voorafgaande akkoord van TB. Om de aankoop van een product of dienst te bevestigen, behalve mits uitzondering
(meer bepaald tolgeld, teletolgeld) of technische moeilijkheden / informaticaproblemen, wat aanleiding kan geven tot
de aanmaak van een manuele bon met een kopie van de Kaart, moet de Kaart gebruikt worden in combinatie met de
vertrouwelijke code. Door het gebruik heeft TB het recht om de rekening van de Klant te debiteren.
4. Bijhouden van de Kaarten en Duplicaten
De Klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van de Kaarten die hem toevertrouwd werden. Hiertoe zal hij onder
meer alle nodige en nuttige maatregelen treffen om het verlies, de diefstal of beschadiging te voorkomen. De Klant zal
verantwoordelijk/aansprakelijk zijn voor het gebruik van de hem toegekende Kaarten. De Klant erkent onder meer
om t.o.v. TB in te staan voor de betaling van alle Producten of Diensten die met de hem toegekende Kaart aangeschaft
werden, zelfs ingeval van verlies of diefstal. Op vraag van de Klant of bij blokkering van een Kaart, kan TB één of
meerdere vervangKaarten uitgeven, duplicaten genaamd. Deze bezitten dezelfde kenmerken en hebben dezelfde
geheime code als de originele Kaart. De Klant blijft niettemin verantwoordelijk voor de betaling van de transacties die
uitgevoerd worden met de oorspronkelijke Kaart, die de “Kaart met een lagere rang” genoemd wordt.
5. Blokkering
Bij verlies of diefstal van eender welke Kaart moet de Klant onmiddellijk TB of eender welk call center dat hem hiertoe
opgegeven werd, telefonisch verwittigen en dit binnen de twee werkdagen bevestigen met een aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs. Hierbij moet de aangifte van verlies of diefstal gevoegd worden die de Klant voordien bij de
bevoegde politiediensten gedaan heeft. De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de Klant t.o.v. TB vervalt 72u
na de ontvangst van de schriftelijke bevestiging van verlies of diefstal. Na deze termijn is de Klant niet meer
verantwoordelijk voor de aankopen die met deze Kaart gedaan worden, behalve wanneer de Klant de Kaart aan
onbevoegde derden doorgegeven heeft of de Klant of Kaarthouder deze uit onoplettendheid verloor of de Klant de
richtlijnen niet naleefde die door TB gegeven werden om de Kaart te vernietigen of naar haar terug te sturen, of de
Klant niet de nodige maatregelen getroffen heeft om de vertrouwelijkheid van de code te bewaren.
Wanneer het verlies of de diefstal geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit een fout of nalatigheid van de Klant of
Kaarthouder, zal de verantwoordelijkheidsperiode van de Klant uitgebreid worden tot 12 werkdagen. De Klant
verbindt zich ertoe TB alle informatie te verstrekken betreffende de verdwijning of het onreglementaire gebruik van
eender welke Kaart. De Klant verbindt zich ertoe elke geblokkeerde en nadien teruggevonden Kaart aan TB terug te
bezorgen en legt zichzelf het verbod op om deze nog te gebruiken. Wanneer men een abnormaal gebruik van de Kaart
vaststelt, behoudt TB zich het recht voor om de Kaart te blokkeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot
schadevergoeding.
6. Teruggave
De Kaarten moeten onmiddellijk door de Klant teruggegeven worden op eenvoudige vraag van TB of spontaan bij een
faillissement, de stopzetting van de activiteit of op het einde van de contractuele relatie. Zonder afbreuk te doen aan
de schadevergoedingen en interesten die TB kan bekomen, kan het gebruik van een Kaart na het aflopen van de
geldigheidsdatum, het blokkeren ervan of de opzegging van het Contract omwille van welke reden dan ook, aanleiding
geven tot gerechtelijke vervolgingen.
ARTIKEL 5 – OPTIONELE DIENSTEN
De Klant kan bij zijn aanvraag tot lidmaatschap of later intekenen op één of meerdere optionele diensten. TB behoudt
zich het recht voor om nieuwe optionele diensten aan te bieden of de bestaande optionele diensten te wijzigen of af
te schaffen. Voor elke optionele dienst zal de Klant per Kaart of forfaitair voor alle Kaarten samen de kosten betalen.
De periodiciteit hiervoor zal bepaald worden op het moment van de inschrijving op deze dienst en het bedrag kan
door TB herzien worden. De inschrijving op de optionele diensten gebeurt voor onbepaalde duur. Elk van de partijen
kan één of meerdere optionele diensten op eender welk moment opzeggen mits een elektronische boodschap die
bevestigd wordt door een gewoon schrijven en mits inachtneming van de opzegperiode van één maand. De opzegging
of nietigheid van de inschrijving op één of meerdere optionele diensten heeft geen invloed op de geldigheid van het
Contract. Het einde van de contractuele relatie omwille van welke reden dan ook houdt automatisch en zonder
voorafgaande formaliteit de opzegging van het abonnement van de optionele diensten in.
De Extranetsite “Total Cards Online”
Met deze dienst kan de Klant zijn Kaartenpark rechtstreeks beheren via aan beveiligde Internetsite. Door de
verbinding met de Extranetsite krijgt men toegang tot gratis en/of betalende diensten. De Extranetsite is toegankelijk
dankzij een toegangscode en wachtwoord dat door TB, via briefwisseling, geleverd wordt en dit ofwel op vraag van de
Klant of op aanraden van TB. De toegangscodes en wachtwoorden zijn strikt vertrouwelijk. De Klant is
verantwoordelijk voor de gevolgen van eender welk verkeerdelijk gebruik van deze gegevens. Het is de Klant die de
noodzakelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van zijn
informaticaomgeving geschikt zijn voor de raadpleging van de informatie zodat zijn eigen gegevens en/of de software
beschermd zijn tegen een besmetting door eventuele virussen. Om de uitgewisselde gegevens te beveiligen en
beschermen tegen de gevaren van een ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging en verlies, verbindt TB er zich
toe om op het Internet een beveiligd verbindingsprotocol te gebruiken en de registratie- en bewaarprocedure
hieronder beschreven toe te passen en aan te houden. De gebruikerstoegangen op de Site maken het voorwerp uit
van een permanente registratie (datum/tijdstip, IP-adres van de inbeller, gevraagde URL). Deze registratie wordt 1
jaar bewaard. De Klant heeft hiervan kennis genomen en erkent de betrouwbaarheid van deze procedure. Hij
aanvaardt dat deze bewijskrachtig is ingeval van een geschil en doet afstand van de betwisting van de bewijswaarde
van de gegevens die conform dit artikel geregistreerd en bewaard werden. TB kan onder geen enkel beding
verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor de gegevensverzending, kwaliteit en beschikbaarheid van de
telecommunicatienetwerken, noch de dienstonderbrekingen te wijten aan toevalligheden of heerkracht; materiële en
immateriële beschadigingen die veroorzaakt worden door het gebruik van de Extranetsite en dit ongeacht de oorzaak.
ARTIKEL 6 –ADMINISTRATIE VAN DE KLANTGEGEVENS
Elke aanvraag voor de aanmaak of wijziging van een Kaart (vernietiging of blokkering van Kaarten en/of wijziging van
de identificatiegegevens) die in schriftelijke vorm (fax, post, e-mail, …) naar TB verstuurd wordt, wordt bewaard
gedurende twee maand vanaf de datum waarop aan deze vraag ingegaan werd. Het uitblijven van klachten door de
Klant betreffende deze aanmakingen en/of wijzigingen tijdens deze periode staat gelijk aan een bevestiging van de
voornoemde aanmakingen en/of wijzigingen. Na deze termijn, is TB vrijgesteld van elke verplichting om deze
schriftelijke stukken voor te leggen.
ARTIKEL 7 – VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID
De Klant verbindt zich ertoe om alle voorzorgen te nemen om de vertrouwelijkheid van de hem toegekende code(s) te
bewaren. De Klant en/of Kaarthouder verbinden zich er onder meer toe de Kaart en geheime code op een veilige
plaats en van elkaar gescheiden te bewaren. Ze moeten er meer bepaald ook op toezien dat ze de geheime codes niet
op de Kaarten of eender welk ander document schrijven dat bij of in de buurt van de voornoemde Kaarten bewaard
wordt. Bij niet-naleving van deze verbintenissen, zal TB ontheven zijn van eender welke verantwoordelijkheid/
aansprakelijkheid ingeval van een frauduleus gebruik van de Kaarten. De Klant blijft volledig verantwoordelijk voor de
naleving van de Contractbepalingen door de Kaarthouders, meer bepaald betreffende de vertrouwelijkheid van de

toegekende code(s), de betaling van de tankbeurten die met de Kaart uitgevoerd werden, zelfs ingeval van verlies,
diefstal, namaak, vervalsing en frauduleus gebruik en aanwendingen die niet met de bepalingen van het Contract
stroken. Bij een niet-conform gebruik verbindt de Klant zich ertoe om TB bij te staan in het opsporen van de oorzaken
van dit niet-conforme gebruik.
ARTIKEL 8 – PRIJZEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN
1. Abonnement
De kostprijs van het maandelijks of jaarlijks abonnement staat vermeld in de Aanvraag tot Lidmaatschap.
2. Brandstof
Voor elke tankbeurt in België zullen de brandstoffen gefactureerd worden aan de officiële brandstofprijs meegedeeld
door de FOD Economie die van kracht is op de datum van de transactie, verminderd met de eventuele korting
gestipuleerd in de Aanvraag tot Lidmaatschap. Voor een tankbeurt in het buitenland zullen de brandstoffen,
naargelang van het land van de tankbeurt, als volgt gefactureerd worden: ofwel op basis van de prijslijst die van
toepassing is op de datum van de tankbeurt in het desbetreffende land, verminderd met de eventuele korting
gestipuleerd in de Aanvraag tot Lidmaatschap, ofwel tegen de op de dag van de tankbeurt in het station vermelde
prijs. De prijslijst(en) kan (kunnen) elk moment bij TB geraadpleegd worden via de Extranetsite van de dienst Kaarten
van TB. Deze kunnen op eender welk moment en zonder kennisgeving gewijzigd worden.
3. Op de prijzen voor tol, bruggen, tunnels, wegentaksen, hallen en parking zal TB een commissie innen die tot 3 %
excl. BTW van het all-in bedrag van de transacties kan oplopen. De berekeningsbasis en het bedrag van de commissies
kunnen op elk moment en zonder kennisgeving herzien worden.
4. De andere producten en diensten zullen gefactureerd worden op basis van de verkoopprijzen die op de dag van de
transactie in het verkooppunt toegepast worden.
5. De Optionele diensten waarop de Klant ingeschreven heeft, zullen gefactureerd worden tegen de aan de Klant op
het moment van de inschrijving op deze Diensten meegedeelde tarieven. De betaling van het forfait voor elke
Optionele dienst gebeurt op voorhand, maandelijks of jaarlijks, op de verjaardag van het park. Deze zal niet aan de
Klant terugbetaald worden, behalve ingeval van een opzegging door een nalatigheid uit hoofde van TB betreffende de
verplichtingen die voortvloeien uit het Contract. In dat geval zal de terugbetaling prorata temporis gebeuren.
ARTIKEL 9 – FACTURATIE
De Klant stemt ermee in dat de door TB geleverde Producten en Diensten op elektronische wijze gefactureerd
worden. De elektronische facturatiedienst vereist wel de beschikking over de volgende software: Adobe® Acrobat®
Reader™ en 7- zip® ™, die gratis en rechtstreeks via hyperlink beschikbaar zijn. De Klant verbindt zich ertoe een geldig
en vast E-mailadres mee te delen dat permanent voor haar relaties met TB in gebruik is. De Klant blijft onderworpen
aan zijn archiverings- en bewaringsverplichtingen m.b.t. de facturen volgens de voorwaarden voorzien in de
toepasselijke reglementering. Hij moet zijn facturen, elektronische handtekeningen en certificaten bewaren in de
originele vorm waarin deze ontvangen werden. De authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van
deze facturen, evenals hun leesbaarheid, moeten voor de volledige bewaringsperiode gegarandeerd zijn. Bij een
ernstig en bewezen tekort vanwege TB kan deze laatste verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor de
hieruit voortvloeiende schade voor de Klanten en dit ten belope van de rechtstreekse gevolgen van deze fout en
binnen de volgende grenzen: in alle gevallen waarbij de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van TB bewezen zou
zijn, zal het bedrag van de desgevallende vergoeding voor de Klant voor zijn schade, alle oorzaken en schadegevallen
door elkaar, per jaar, beperkt blijven tot het bedrag van de BTW geëist door de belastingadministratie. TB kan niet
verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor eender welke onrechtstreekse of immateriële schade en dan
meer bepaald in het geval van exploitatieverliezen, het verlies van gegevens, bestanden of eender welk ander aan TB
toevertrouwd document, winstderving en andere financiële verliezen. De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van
TB kan onder geen enkel beding ingeroepen worden wanneer het uitgangspunt, de oorzaak of basis van het defect ligt
bij het telecommunicatienetwerk, het verbindingsmateriaal, het verlies of de diefstal van toegangscodes tot Total
Cards Online of hun vernietiging door de Klant of derden. De partijen erkennen dat er bij een geschil slechts één
enkele datum geldig is: die van de uur- en datumstempel van het gecontroleerde systeem van TB op het moment van
het opstellen van de factuur. De partijen erkennen dat het bewijs van de verbindingen, voor zover nodig, opgesteld
wordt op basis van de verbindingsjournaals die door TB up-to-date gehouden worden en de Klant aanvaardt de
bewijskracht van deze documenten. De Klant aanvaardt de toewijsbaarheid van eender welke handeling op Total
Cards Online van zodra de invoering van zijn wachtwoord en de verschillende andere voorafgaande
identificatiemaatregelen correct uitgevoerd werden.
Behalve indien anders overeengekomen gebeurt de facturatie twee keer per maand
De in België uitgevoerde transacties maken het voorwerp uit van facturen (en/of debetnota’s) opgesteld door TB. De
buiten België uitgevoerde transacties maken het voorwerp uit van facturen (en/of debetnota’s) per land waar getankt
wordt en deze worden opgesteld door het Managementcenter van de Geldtransacties (SNC volgens Frans recht, met
als zetel 24 Cours Michelet F-92800 Puteaux, hierna CMTM genoemd). Ze worden opgesteld in de munt van het land
waar getankt werd of de prestaties geleverd werden. Voor eender welke omzetting van een transactiebedrag tussen
de munt van het land waar getankt werd en de facturatiemunt van de Klant zal de op het moment van de tankbeurt
geldige wisselkoers toegepast worden. De Klant neemt het wisselkoersrisico voor zijn rekening. In dat geval worden
de facturen, ter informatie, per land vergezeld van een factuuroverzicht waarop alle gefactureerde bedragen
getotaliseerd en in euro omgezet (en/of desgevallend gedebiteerd) worden tegen de op de dag van de verwerking van
de factuur geldende wisselkoers.
ARTIKEL 10 – BETALING
De Klant verbindt zich ertoe de verschuldigde bedragen integraal te betalen volgens de termijnen en voorwaarden
voorzien bij de aanvraag tot lidmaatschap. TB behoudt zich het recht voor om een plafond voor de uitstaande
bedragen voor elke Klant in te stellen en de levering van producten ondergeschikt te maken aan de naleving van dit
plafond. Dit plafond kan door TB gewijzigd worden en dan meer bepaald bij onbetaalde facturen, insolvabiliteit of
wanneer de overeengekomen garanties niet voorgelegd kunnen worden. Elke som die op de op de factuur vermelde
vervaldatum onbetaald bleef, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de
wettelijke nalatigheidintrest en dit te beginnen vanaf de vervaldatum. Elke laattijdige betaling en/of gedeeltelijke
betaling van één enkele factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot de
onmiddellijke opeisbaarheid van alle door de Klant verschuldigde sommen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn. TB
kan de uitvoering van een nieuwe bevoorrading ondergeschikt maken aan deze betaling, de teruggave van de Kaarten
eisen en/of deze Kaarten blokkeren.
ARTIKEL 11 – GARANTIE
Om de eventuele niet-naleving van zijn verplichtingen te dekken, verbindt de Klant zich ertoe op vraag van TB, deze
laatste een garantie te geven, zelfs tijdens de uitvoering van het Contract. Deze bepaling blijft geldig tijdens de
volledige looptijd van het Contract en ook minstens drie maand na afloop ervan. Het bedrag van deze garantie kan op
vraag van TB op eender welk moment herzien worden. Wanneer de Klant niet meer in staat zou zijn een dergelijke
garantie voor te leggen of wanneer deze ontoereikend zou zijn, behoudt TB zich het recht voor om het Contract
zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen.
ARTIKEL 12 - KLACHT
Elke klacht of betwisting over het bedrag, de korting of de aard van de op de facturen vermelde transacties moet
schriftelijk bij TB ingediend worden binnen een termijn van één maand volgend op de factuurdatum en moet van de
nodige bewijsstukken vergezeld zijn. Wanneer deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn.
Geen enkele klacht houdt een rechtvaardiging in om de volledige of gedeeltelijke factuur op de vervaldatum niet te
moeten betalen. Elke klacht betreffende een defect Product of defecte Dienst moet door de Klant aan TB meegedeeld
worden binnen de week die volgt op het vaststellen van het defect. Wanneer de levering van de Producten en/of
Diensten buiten het Netwerk van TB gebeurd zou zijn, zal de enige verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van TB erin
bestaan om de klacht zo snel mogelijk door te sturen naar de eenheid die verantwoordelijk is voor het Verkooppunt
waaraan het Product en/of de Dienst m.b.t. deze klacht geleverd werden. TB kan onder geen enkel beding
verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor de schade die bij de Klant ontstaat ten gevolge van
Petroleumproducten die geleverd worden in Verkooppunten die haar niet zelf toebehoren en ten gevolge van andere
Producten dan Petroleumproducten of Diensten.
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT
TB kan op eender welk moment al haar rechten en verplichtingen volgens de bepalingen van het voorliggende
Contract aan eender welk filiaal binnen de TOTAL-Groep overdragen. De Klant ontzegt zich elke gehele of gedeeltelijke
overdracht of transfer onder welke vorm dan ook van haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract.
ARTIKEL 14 – LOOPTIJD/OPZEGGING
De contractuele relatie tussen TB en de Klant zoals deze vastgelegd zijn in de AV en de Aanvraag tot Lidmaatschap,
wordt van kracht op de datum van de kennisgeving van de aanvaarding van de Aanvraag tot Lidmaatschap of, ten
laatste, op de verzendingsdatum van de Kaarten naar de Klant. Dit contract wordt afgesloten voor een duur van drie
jaar en kan stilzwijgend verlengd worden voor opeenvolgende perioden van één jaar. Elke partij kan op elke
afloopdatum een einde aan dit contract stellen mits een kennisgeving van 1 maand via een aangetekend schrijven, op
voorwaarde dat elke partij alle aan de andere partij verschuldigde sommen betaald heeft in verband met transacties
die via de Kaarten gebeurd zijn. TB kan, van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Kaart(en) van de
Klant blokkeren of de contractuele relatie beëindigen wanneer de Klant de AV niet naleeft of bij openstaande
bedragen, de overschrijding van de kredietlijn, de gekende insolvabiliteit van de Klant of het niet voorleggen van de
gevraagde betalingsgaranties. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder kennisgeving en zonder afbreuk te
doen aan eender welke schadevergoeding die TB zou kunnen bekomen.
ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJKE WET – RECHTSBEVOEGDHEID
De eventuele geschillen zijn onderworpen aan het Belgische recht met toewijzing van de rechtsbevoegdheid aan de
Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel.
ARTIKEL 16 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Conform de geldende wetgeving beschikken de Klant en desgevallend de Kaarthouders over een recht op toegang en
rechtzetting van hun persoonsgegevens en kunnen ze zich hiertoe op eender welk moment tot TB wenden. De Klant
verleent TB uitdrukkelijk de toestemming om deze gegevens, inclusief zijn e-mailadres, mee te delen aan andere
ondernemingen en kan zo dan ook commerciële voorstellen vanwege TB of deze andere maatschappijen ontvangen.

