
Tankpasvoorwaarden Autobedrijf Winter 

 

Deze Tankpasvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Autobedrijf Winter 

V.O.F. en haar klanten die de beschikking hebben gekregen over een Tankpas, alsmede op 

afzonderlijke overeenkomsten die later worden gesloten en al dan niet verband houden met eerdere 

overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van 

de hand gewezen.  

 

1. Definities 

1.1 Het Autobedrijf: de vennootschap onder firma Autobedrijf Winter V.O.F., gevestigd te 

(1566EB) Assendelft aan de Dorpsstraat 651. 

1.2 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die op basis van een met het Autobedrijf 

gesloten overeenkomst een of meerdere Tankpassen ter beschikking krijgt voor het kopen 

en/of afnemen van de diensten van het Autobedrijf. 

1.3 De Gebruiker: de houder van een voertuig aan wie door Klant op basis van de met Klant 

gesloten overeenkomst een Tankpas ter beschikking is gesteld. 

1.4 Tankpas: de door het Autobedrijf aan Klant ten behoeve van een Gebruiker beschikbaar 

gestelde pas voor de aankoop van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane 

producten en diensten, welke voorzien is van een magneetstrip en/of chip die elektronisch 

leesbare informatie bevat. 

1.5 Instructies: de instructies van het Autobedrijf voor gebruik van de Tankpas zoals deze van tijd 

tot tijd worden vastgesteld en die momenteel luiden als volgt: 

 

A  De Tankpas mag uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van motorbrandstoffen, 

smeermiddelen en andere producten en diensten door de Gebruiker van motorvoertuigen 

ten behoeve waarvan de Tankpas is verstrekt alsmede voor aankoop van voornoemde 

brandstoffen, smeermiddelen en diensten voor vervangende voertuigen, mits deze 

vervanging van tijdelijke aard is. 

B De Tankpas is en blijft eigendom van het Autobedrijf en dient met de grootst mogelijke 

zorg bewaard te worden. De Tankpas mag op generlei wijze worden nagemaakt of 

gewijzigd of worden verstrekt aan derden. 

C De Gebruiker van de Tankpas zal de grootst mogelijke zorg betrachten om de aan hem 

verstrekte pincode geheim te houden.  

D  De Tankpas is voorzien van een magneetstrip en/of chip, waardoor hij elektronisch kan 

worden verwerkt op de stations die zijn voorzien van automatische kaartleesapparatuur. 

De Gebruiker van de Tankpas dient zich te identificeren door middel van het intoetsen 

van de pincode.  

E  Indien de Tankpas door welke oorzaak ook op het tankstation niet gelezen kan worden, 

dient de Gebruiker de kosten van de transactie ter plaatse anderszins te voldoen. 

F  In geval van verlies of ontvreemding van de Tankpas dienen Klant en de Gebruiker dit 

onmiddellijk te melden bij het Autobedrijf. 

G  Na melding als bedoeld onder F wordt, na verzoek daartoe, een nieuwe Tankpas met, 

indien van toepassing, een nieuwe pincode verstrekt. 

H  Eventuele wijzigingen (in de gegevens van) gebruiker(s), Klant, voertuigen en 

brandstoffen als vermeld op de overeenkomst, dienen direct schriftelijk kenbaar 

gemaakt te worden aan het Autobedrijf. 
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2.  De Tankpas 

2.1  Op basis van door Klant verstrekte gegevens van de Gebruiker van het motorvoertuig (de 

‘NAW-gegevens’), wordt door het Autobedrijf een Tankpas vervaardigd die, voorzien van een 

pincode, bestemd is voor de Gebruiker van het betreffende motorvoertuig. Klant staat er voor 

in dat de aan het Autobedrijf verstrekte NAW-gegevens juist en volledig zijn. 

2.2  De aldus vervaardigde Tankpas, inclusief pincode, wordt door het Autobedrijf aan Klant ter 

beschikking gesteld, die deze vervolgens aan de Gebruiker verstrekt.  

2.3  Klant dient eventuele onjuistheden inzake de ontvangst van de Tankpas, de pincode dan wel 

de NAW-gegevens door de Gebruiker terstond na ontvangst van de Tankpas en/of de pincode 

aan het Autobedrijf te melden.  

2.4  Na ontvangst van de Tankpas en pincode op voornoemde wijze door Klant en/of Gebruiker, is 

Klant gehouden de met de Tankpas verrichte transacties te betalen.  

2.5  De Tankpas is en blijft eigendom van het Autobedrijf. 

2.6  Het Autobedrijf is te allen tijde gerechtigd een bestaande Tankpas te vervangen door een 

nieuwe Tankpas.  

 

3.  Vergoedingen 

3.1  Voor de aanvraag en het gebruik van de Tankpas worden in beginsel geen kosten in rekening 

gebracht. Het Autobedrijf behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen indien een 

pas vervangen dient te worden wegens beschadiging of vermissing. 

3.2  Voor de aankoop en/of afname van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane 

producten en diensten met gebruikmaking van de pas – door wie dan ook - worden de prijzen 

gehanteerd zoals die op het moment van aankoop en/of afname gehanteerd en kenbaar 

gemaakt worden aan de pomp dan wel in de winkel. 

 

4.  Producten / diensten 

4.1  Het productenassortiment, voor de betaling waarvan de Tankpas – naast het verkrijgen van 

motorbrandstoffen – kan worden gebruikt, kan worden gewijzigd of aangevuld met uitsluitend 

door het Autobedrijf te bepalen producten en onder door Autobedrijf Winter te stellen 

voorwaarden. 

4.2 Op producten en diensten verkregen/verricht via/in de werkplaats zijn eveneens de 

“Algemene Garage Voorwaarden - Autobedrijf Winter V.O.F.” van toepassing. In geval van 

tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden prevaleren de Tankpasvoorwaarden Autobedrijf 

Winter. 

 

5.  Gebruik van de Tankpas 

5.1  De Tankpas dient uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig de Instructies van het 

Autobedrijf. 

5.2  Klant verplicht zich de Instructies mede te delen aan iedere Gebruiker van de Tankpas 

alvorens deze de Tankpas gaat gebruiken en te bedingen dat de Gebruiker zich strikt 

overeenkomstig de Instructies zal gedragen. 

5.3  De Instructies kunnen te allen tijde door het Autobedrijf worden gewijzigd, in welk geval 

Klant zich verplicht deze wijziging terstond mede te delen aan iedere Gebruiker van de 

Tankpas en te bedingen dat de Gebruiker zich strikt overeenkomstig de aldus gewijzigde 

Instructies zal gedragen. 
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5.4  Indien een afgegeven Tankpas niet meer bij Klant in gebruik is, dient de Tankpas onmiddellijk 

door Klant te worden gedeactiveerd bij het Autobedrijf, tenzij schriftelijk een andere wijze 

van afmelding met Klant is overeengekomen. 

 

6.  Aansprakelijkheid bij onjuist gebruik van de Tankpas 

Van aansprakelijkheid van Klant en een verplichting tot vergoeding van de schade van of transacties 

met het Autobedrijf is in ieder geval sprake, indien: 

–  Klant de verplichtingen zoals neergelegd in artikel 2 niet is nagekomen;   

–  de Gebruiker van de Tankpas niet in overeenstemming met de Instructies heeft gehandeld;  

–  de Gebruiker van de Tankpas in strijd met de aard en de gebruiksmogelijkheden van de 

Tankpas heeft gehandeld; 

 

7.  Facturering en betaling 

7.1  Facturering door het Autobedrijf aan Klant van met behulp van de Tankpas verrichte 

transacties en eventueel door Klant afgenomen diensten vindt in beginsel eens per 14 dagen 

plaats op basis van de in rekening gebrachte (dag)prijzen; het Autobedrijf behoudt zich het 

recht voor om wegens haar moverende redenen een andere termijn te hanteren. 

7.2  Betaling dient tijdig en zonder opschorting of verrekening plaats te vinden.  

7.3  Klant heeft het Autobedrijf gemachtigd de gefactureerde bedragen terstond te doen 

afschrijven.   

7.4  Indien enige incasso via de machtiging onmogelijk is of wordt gestorneerd dan wel de 

machtiging is ingetrokken, is het Autobedrijf gerechtigd de aan Klant ter beschikking gestelde 

Tankpassen onmiddellijk te deactiveren.  

7.5  Een reclame op enig in rekening gebrachte transactie – waaronder begrepen de juistheid van 

de factuur - dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend, op straffe van 

verval van rechten. 

7.6 De administratie van het autobedrijf ten aanzien van met de Tankpas verrichte transacties 

wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.  

7.7  Indien enige incasso via de machtiging onmogelijk is of wordt gestorneerd dan wel de 

machtiging is ingetrokken, is Klant op dat moment van rechtswege (derhalve zonder 

ingebrekestelling) in verzuim en vanaf die datum een rente van 2% per (gedeelte van een) 

maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag vermeerderd met administratiekosten 

en de door de bank in rekening gebrachte stornokosten. Alle te maken gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke 

incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door Klant 

verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,--. 

7.8 Het Autobedrijf heeft het recht terstond van Klant passende zekerheden te verlangen 

(waaronder begrepen betaling van een voorschot) ter dekking van de betaling van de met de 

Tankpas verrichte en te verrichten transacties. Het Autobedrijf zal dit recht in redelijkheid 

en op goede gronden gebruiken. 

7.9  Het Autobedrijf is gerechtigd om de door haar ontvangen zekerheid van Klant gedurende twee 

maanden na het einde van de contractuele relatie met Klant onder zich te houden teneinde 

door haar te vorderen bedragen van Klant hiermee te verrekenen. 

 

8.  Bedingen ten behoeve van een derde / overdracht van rechten en plichten 

8.1  Het is Klant niet toegestaan een door het Autobedrijf uitgegeven Tankpas ter beschikking te 

stellen aan anderen dan de Gebruiker waarvoor de Tankpas volgens de opgave aan het 



4 

Autobedrijf bestemd is. Evenmin is Klant gerechtigd de Tankpas over te dragen aan een 

derde, ongeacht of deze aan Klant is gelieerd. 

8.2  Overdracht van rechten en plichten uit de overeenkomst door  Klant geschiedt niet dan met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van het Autobedrijf. Klant geeft hierbij op voorhand 

toestemming tot overdracht van rechten en plichten door het Autobedrijf aan een derde, in 

welk geval het Autobedrijf of de derde de Klant hieromtrent ten spoedigste zal informeren. 

 

9.  Aansprakelijkheid 

Het Autobedrijf is niet aansprakelijk voor schade door Klant en/of de Gebruiker geleden in verband 

met het niet kunnen gebruiken van de Tankpas, ongeacht of de oorzaak van dit niet kunnen 

gebruiken is gelegen in een beschadiging van de Tankpas, het tijdelijk buiten dienst zijn van het 

elektronisch betalingssysteem, de weigering van een lokale leverancier van brandstoffen om 

producten en/of diensten te leveren respectievelijk te verlenen, dan wel anderszins. 

 

10.  Beëindiging van de overeenkomst 

Bij beëindiging van de overeenkomst dient Klant alle door het Autobedrijf aan haar verstrekte 

Tankpassen terstond te deactiveren bij het Autobedrijf dan wel door het Autobedrijf te laten  

vernietigen. Zolang deze Tankpassen niet zijn gedeactiveerd dan wel vernietigd, blijft Klant 

aansprakelijk voor alle gevolgen (inclusief schade en kosten) verbonden aan het gebruik – door wie 

ook - van de betreffende Tankpassen. 

 

 


