Industriestraat 1
3371 XD Hardinxveld-G'dam
Postbus 123
3370 AC Hardinxveld-G'dam

Tel
Fax
Email
Website

PARTICULIERE OVEREENKOMST

: 0184-617300
: 0184-617772
: info.midden@eu.lukoil.com
: www.lukoil.nl

:
Tankpasnr :
Debiteur

Kies de gewenste producten

Naam

:

Euro 95+

:

Adres

:

Super Plus 98

:

Postcode | woonplaats

:

Diesel Plus

:

Geboortedatum

:

D Power Diesel

:

Telefoon

:

LPG

:

Mobiel

:

Adblue

:

E-mail adres

:

CNG Aardgas

:

Gratis internetfactuur

: ja / nee

Carwash/Wasbox

:

Smeerolie

:

Ingave km stand

: ja / nee

Shopproducten

:

Aantal tankpassen

:

Truckwash

:

Kenteken
Pincode:

:
:

Korting via

:

voor uw tankpas(sen):

166 Scouting
A15
hierna te noemen "cliënt"

LUKOIL Netherlands B.V. en cliënt komen overeen, dat cliënt tot wederopzegging één of meerdere tankpas(sen) in gebruik heeft tot het
verkrijgen van geleverde producten bij alle LUKOIL tankstations.
1.

Cliënt verklaart:
a) de vastgestelde dagprijs van het product te betalen; de pompprijs is gerelateerd aan de bruto lijstprijs van LUKOIL.
Eventuele acties en c.q. lagere pompprijzen worden verrekend met de korting.
b) akkoord te gaan met betaling door middel van automatische incasso;
de incasso zal wekelijks plaatsvinden, waarvoor hij/zij hierbij een SEPA doorlopende machtiging verleent;

IBAN:

BIC:

statiegeld te betalen per tankpas. (€ 0,00 per pas)
cliënt ontvangt na het tanken een bon, die hij/zij naar aftrek van de e.v.t. korting kan vergelijken met het incassobedrag;
indien de cliënt BTW-plichtig is, wordt een factuur verstrekt;
* indien de cliënt niet BTW-plichtig is, maar toch een factuur wilt ontvangen zal LUKOIL Netherlands B.V. € 1,00 per factuur in
in rekening brengen, voor internetfacturen worden geen extra kosten in rekening gebracht;
c) dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van de incassering tot zijn/haar bank binnen 30 dagen bij bank moet richten;
d) bij het opzeggen van deze overeenkomst de tankpas(sen) in te leveren.
2.

Indien cliënt in gebreke is, heeft LUKOIL Netherlands B.V. het recht de tankpas(sen) met onmiddellijke ingang te blokkeren.

3.

Indien cliënt meent, dat de hoeveelheid in rekening gebracht product niet juist is, wordt de afgedrukte bon als juist aangemerkt.

4.

Deze overeenkomst kan te allen tijde door beide partijen worden beëindigd.

5.

Bij verlies van de tankpas(sen) dient de cliënt de leverancier hiervan onverwijld in kennis te stellen. Tot op dat moment blijft
cliënt aansprakelijk voor het gebruik van de tankpas(sen).

Aldus opgemaakt te Hardinxveld-Giessendam, het orgineel retourneren naar LUKOIL Netherlands B.V. met bijvoeging een
kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondergetekende.

Plaats
IBAN Rabobank
BIC

Datum
: NL 69 RABO 0325 0525 06
: RABONL2U

-

- 20

Handtekening

KVK : 14.62.19.73
BTW : NL 0059.43.7356.B01

Op al onze leveringen en offertes gelden uitsluitend de algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van
NOVE, op 25 september 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40348374.

