Algemene voorwaarden voor de levering van propaan en butaan in
flessen – Versie 01.08.2017

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
In deze Algemene voorwaarden voor de levering van propaan en
butaan in flessen (hierna: “Algemene Voorwaarden”) hebben de
hiernavolgende begrippen de volgende betekenis.
- “Antargaz”: Antargaz Belgium NV, De Kleetlaan 5A, 1831 Diegem,
RPR Brussel, BE 0881.334.278.
- “Klant”: handelaar of onderneming die Product in Gasflessen
afneemt voor beroepsmatige doeleinden.
- “Antargaz Verdeler”: een Klant die het Product in Gasflessen
aankoopt van Antargaz om dat Product in eigen naam en voor eigen
rekening door te verkopen aan eigen verkooppunten, Antargaz
Subverkooppunten of rechtstreeks aan eindverbruikers.
- “Partij” of “Partijen”: Antargaz en de Klant individueel of Antargaz
en de Klant gezamenlijk.
- “Overeenkomst”: overeenkomst voor de levering van propaan en
butaan in flessen waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk
werden verklaard.
- “Bijzondere Voorwaarden”: bijzondere afspraken van de
Overeenkomst zoals het leveringsadres, duurtijd van de
Overeenkomst, minimale leveringshoeveelheid, prijs, betaalwijze en
betaaltermijn, enz.
- “Product”: de vloeibare gassen handelspropaan en handelsbutaan
(UN 1965).
- “Gasfles”: hervulbare gasfles geschikt om Product te bevatten.
- “Palet “: transportkooi geschikt voor de levering van Gasflessen.
- “Demorack”: kast geschikt voor de opslag van Gasflessen.
- “Materiaal”: Gasflessen, Paletten en Demoracks gezamenlijk. Dit
Materiaal is en blijft eigendom van Antargaz.

Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Klant op de
hoogte te zijn van alle geldende wettelijke voorschriften over de
opslag, het gebruik, het onderhoud en het transport van het
Materiaal. De Klant blijft zelf verantwoordelijk voor het respecteren
en hernieuwen van de vereiste vergunningen. De Klant erkent voor
eigen rekening en risico verantwoordelijk te zijn voor de correcte
naleving van deze wettelijke voorschriften en Antargaz volledig te
vrijwaren tegenover aanspraken van derde partijen indien er schade
zou ontstaan wegens het miskennen door de Klant van deze
wettelijke voorschriften.
Artikel 4: Levering
Artikel 4.1: Vol tegen leeg
De leveringen gebeuren uitsluitend door het omruilen van volle
Gasflessen tegen lege Gasflessen van gelijke soort en inhoud. Elke
Gasfles die Antargaz levert en waarvoor de Klant geen Gasfles van
gelijke soort en inhoud terug inlevert, zal door Antargaz aan de Klant
gefactureerd worden tegen het op dat moment geldende
waarborgbedrag van de geleverde Gasfles.
Artikel 4.2: Termijn
De Klant plaatst een bestelling via telefoon, fax of e-mail. De
leveringstermijn voor Antargaz bedraagt vijf werkdagen na ontvangst
van de bestelling. Indien de Klant en Antargaz een vaste dag van
levering overeenkomen streven de Partijen naar een leveringstermijn
van twee werkdagen.
Artikel 4.3: Minimale leveringshoeveelheden
Bij een bestelling die kleiner is dan de contractueel overeengekomen
minimale leveringshoeveelheden, heeft Antargaz het recht om die
bestelling te weigeren indien de levering voor Antargaz niet rendabel
is. Indien Antargaz een bestelling onder de minimale
leveringshoeveelheden aanvaardt heeft Antargaz het recht om een
toeslag aan te rekenen van 15,00 euro excl. BTW.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst
tussen Antargaz en een Klant die wordt afgesloten vanaf 1 augustus
2017. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op a)
overeenkomsten afgesloten voor 1 augustus 2017; b)
overeenkomsten voor de levering van aardgas.
Artikel 4.4: Wachttijden
De bepalingen van de Overeenkomst hebben steeds voorrang op de Indien Antargaz bij de levering op het thuisdepot van de Klant
voorwaarden van de Klant, behoudens indien daarvan tussen Partijen onredelijke wachttijden moet respecteren heeft Antargaz het recht
uitdrukkelijk en schriftelijk werd afgeweken. In het geval van een om vijftien minuten na aankomst op het thuisdepot een toeslag aan
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen een of meerdere te rekenen van 25,00 euro excl. BTW per bijkomend begonnen half
bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden en een bepaling van de uur wachttijd.
Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen van de Bijzondere Artikel 4.5: Indexatie
Voorwaarden prevaleren voor zover dat nodig is om de Antargaz is gerechtigd om de toeslagen, bepaald in de artikelen 4.4 en
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid op te lossen.
4.5, jaarlijks op 1 januari aan te passen indien gewijzigde kosten dit
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op de dag dat Antargaz en de Klant
de Overeenkomst ondertekenen. De Partijen erkennen dat ook de
volgende niet-limitatieve lijst van documenten een geldig bewijs
vormen van ondertekening van de Overeenkomst door de Klant: a)
een PDF per e-mail van de Overeenkomst ondertekend door de Klant;
b) de bevestiging per e-mail dat de Klant de Overeenkomst
ondertekend heeft via een online platform. Antargaz bevestigt de
totstandkoming van de Overeenkomst in elk geval door een door
Antargaz ondertekend exemplaar van de Overeenkomst te bezorgen
aan de Klant via een PDF per e-mail of, indien gewenst door Antargaz
of Klant, per fax of per post. Indien een Klant de ondertekening van de
Overeenkomst via de in dit artikel opgesomde kanalen wilt betwisten,
dan draagt de Klant de bewijslast en dient de gemotiveerde klacht
hierover Antargaz te bereiken binnen een termijn van twee
werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de totstandkoming
van de Overeenkomst.

naar haar mening noodzakelijk maken. Antargaz onderbouwt de
aanpassingen uitsluitend op basis van de kostprijsevolutie voor het
beroepsgoederenvervoer over de weg uitgegeven door het Instituut
weg Transport & Logistiek België (ITLB).
Artikel 4.6: Ontvangst van de levering
De Klant moet bij ontvangst van de goederen de geleverde
hoeveelheid onmiddellijk controleren. Een klacht over de geleverde
hoeveelheid moet door de Klant onmiddellijk worden gemeld bij het
ondertekenen van de leveringsbon. Indien de Klant geen leveringsbon
ondertekent, dan moeten klachten Antargaz bereiken binnen vijf
werkdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan een schriftelijk en
gemotiveerd protest door de Klant binnen bovengenoemde
termijnen, gaat de Klant akkoord met de geleverde hoeveelheid.

Artikel 5: Materiaal
Het Materiaal dat Antargaz aan de Klant ter beschikking stelt is en
blijft eigendom van Antargaz. Antargaz heeft het recht om gedurende
Artikel 3: Wettelijke voorschriften
de looptijd van de Overeenkomst één of meerdere bestaande types
Partijen verbinden zich ertoe om gedurende de volledige duur van de Gasflessen, Paletten of Demoracks uit haar verkooppakket te
Overeenkomst alle geldende wettelijke voorschriften te respecteren. verwijderen of nieuwe types aan haar verkooppakket toe te voegen.
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Artikel 5.1: Kwaliteit en defecten
Antargaz zorgt ervoor dat het geleverde Product en Materiaal voldoet
aan alle wettelijke voorschriften. Bijkomende eisen, bijvoorbeeld
inzake de kwaliteit van het Product of het Materiaal, zijn toepasselijk
indien en in de mate waarin dat met de Klant werd overeengekomen
in de Bijzondere Voorwaarden.
Indien het geleverde Materiaal niet conform zou zijn aan deze
voorschriften, en de niet-conformiteit te wijten zou zijn aan Antargaz,
dan heeft de Klant de keuze om, ofwel op kosten van Antargaz het
defecte Materiaal te laten vervangen door ander Materiaal van
hetzelfde type, ofwel de terugbetaling te eisen van het defecte
Materiaal aan de prijs geldend op de dag van levering van het defecte
Materiaal.
De Klant moet bij zijn bestelling de aanwezigheid van defect Materiaal
op zijn thuisdepot expliciet vermelden, net zoals defect Materiaal
verplicht aangeduid moet worden op de leveringsbon. Antargaz
neemt enkel defect Materiaal terug dat voorzien is van een volledig
door de Klant ingevuld Antargaz defectlabel. Antargaz zal
teruggenomen Materiaal laten onderzoeken in een vulcentrum.
Indien onderzoek geen verwijtbaar defect zou aantonen heeft
Antargaz het recht om de terugbetaling van het Materiaal te
weigeren.
Artikel 5.2: Werkvoorraad
Jaarlijks zullen Antargaz en de Klant vaststellen hoeveel Materiaal
nodig is als werkvoorraad. Antargaz is op elk moment gerechtigd om,
indien aantoonbare volumeverminderingen dit onderbouwen, (een
deel van) de werkvoorraad terug te vorderen. In dat geval zal de Klant
binnen één maand het teruggevorderde Materiaal in goede staat en
zonder aanvullende voorwaarden kosteloos aan Antargaz teruggeven.
Aan het einde van de Overeenkomst, of indien de Klant gedurende
een periode van drie maanden geen Product in Gasflessen afneemt bij
Antargaz, zal de Klant de gehele werkvoorraad binnen drie maanden
in goede staat en zonder aanvullende voorwaarden kosteloos aan
Antargaz teruggeven. Indien Antargaz bij teruggave een tekort aan
Materiaal vaststelt, zal de Klant onmiddellijk en zonder voorbehoud
het tekort per type en per eenheid vergoeden aan Antargaz tegen het
op dat moment geldende waarborgbedrag.
De Klant zal een “first in - first out” voorraadsysteem aanhouden.
Defect Materiaal zal echter steeds met het eerst mogelijke transport
naar Antargaz worden teruggestuurd.
Artikel 5.3: Onderhoud
Klant zal het Materiaal als een goede huisvader onderhouden. De
Klant zal het Materiaal, eigendom van Antargaz, niet wijzigen,
vervormen, herstellen of onderdelen ervan verwijderen. Het is voor
de Klant verboden om zonder schriftelijke toestemming van Antargaz
het Materiaal om te ruilen tegen eenheden van een ander type of
merk.
Gasflessen worden altijd rechtop bewaard op een droge, schone,
harde en goed afwaterende vloer.
Elke aantasting van het Materiaal zoals verlies, diefstal, vernietiging of
ernstige bevuiling of beschadiging, zal door de Klant zo snel mogelijk
schriftelijk aan Antargaz worden meegedeeld. De Klant zal de door
Antargaz geleden schade tegen de op dat moment geldende
waarborgwaarde aan Antargaz vergoeden. Bij Gasflessen die voorzien
zijn van een afzonderlijke bescherming van de kraan zijn de volgende
waarborgbedragen bestemd voor deze kraanbescherming: 3,50 euro
excl. BTW bij Gasflessen van 26 liter waterinhoud; 4,50 euro excl.
BTW bij Gasflessen van 44 liter waterinhoud; 5,50 euro excl. BTW bij
Gasflessen van 112 liter waterinhoud. Bij aantasting van een Pallet of
Demorack geldt een waarborgwaarde van 500,00 euro excl. BTW per
Pallet of Demorack.
De Klant verbindt zich ertoe om de veiligheidsrichtlijnen van Antargaz
te respecteren. De veiligheidsrichtlijnen van Antargaz staan onder
andere beschreven op pictogrammen aangebracht op de kraag van de
Gasfles, in gebruikershandleidingen van Antargaz en op de website

www.antargaz.be. De Klant erkent voor eigen rekening en risico
verantwoordelijk te zijn voor de correcte naleving van deze
veiligheidsrichtlijnen en Antargaz volledig te vrijwaren tegenover
aanspraken van derde partijen indien er schade zou ontstaan wegens
het miskennen door de Klant van deze veiligheidsrichtlijnen.
Artikel 6: Bijzonder verbod op onrechtmatige praktijken
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Antargaz is het
ten strengste verboden om:
Antargaz Gasflessen zelf te vullen of te laten vullen
door een derde;
merktekens of pictogrammen op Antargaz Gasflessen
aan te brengen of te verwijderen;
de originele verzegeling van Antargaz Gasflessen te
vervangen door een vreemde verzegeling;
Antargaz Gasflessen uit de handel te nemen, een
andere bestemming te geven, onwettelijk in zijn bezit
te hebben of te exporteren.
Deze praktijken worden beschouwd als oneerlijke handelspraktijken
die bovendien verboden zijn op basis van het Koninklijk Besluit van 7
december 1999 betreffende het vullen, de distributie en de
etikettering van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas. Indien
Antargaz aantoont dat de Klant betrokken is bij deze praktijken, dan
zal de Klant aan Antargaz een onmiddellijk opeisbaar boetebedrag
verschuldigd zijn van vijfduizend euro per betrokken Gasfles.
In geval van inbreuk hierop heeft Antargaz bovendien het recht om de
Overeenkomst onmiddellijk via een aangetekend schrijven te
beëindigen. Dit artikel 6 doet overigens geen afbreuk aan het recht
van Antargaz om de werkelijk geleden schade te verhalen op de Klant.
Artikel 7: Waarborgsysteem gasflessen
De Gasflessen zijn en blijven eigendom van Antargaz en worden door
Antargaz in bruikleen aan de Klant ter beschikking gesteld tegen de
betaling van een waarborg. Indien echter de werkvoorraad van de
Klant dit zou verantwoorden, kunnen de Partijen uitzonderlijk een
bruikleenovereenkomst afsluiten zonder de betaling van een
waarborg.
Het waarborgsysteem dat Antargaz hanteert voor haar Gasflessen
staat beschreven op de website www.antargaz.be en op de
documenten die Antargaz uitgeeft om haar systeem te ondersteunen
(waarborgdocumenten; waarborgkaarten).
Antargaz betaalt de waarborg terug aan de Klant op voorwaarde dat
de Gasfles bij inlevering in een goede staat verkeert én de Klant
tegelijkertijd het origineel waarborgdocument of de originele
waarborgkaart van Antargaz (of haar rechtsvoorgangers) inlevert.
Antargaz aanvaardt geen kopie van een waarborgdocument of
waarborgkaart.
Antargaz heeft steeds het recht om zowel haar waarborgsysteem als
de toepasselijke waarborgbedragen voor de toekomst aan te passen
indien dit naar mening van Antargaz is aangewezen. Reeds uitgegeven
waarborgdocumenten of waarborgkaarten blijven uiteraard geldig en
ongewijzigd. De hoogte van de waarborg die Antargaz terugbetaalt
aan de Klant wordt daarom bepaald aan de hand van het bedrag en
de voorwaarden vermeld op het originele waarborgdocument of de
originele waarborgkaart.
Elke Antargaz Verdeler verbindt er zich expliciet toe om, bij elke
doorverkoop van het Product in Gasflessen, het toepasselijke
Antargaz waarborgsysteem te respecteren.
Artikel 8: Facturatie en betaling
Artikel 8.1: Product
De geleverde hoeveelheid Product in Gasflessen wordt gefactureerd
aan de aanbevolen maximumprijs van Antargaz die van kracht is op de
dag van levering. Antargaz heeft steeds het recht om haar aanbevolen
maximumprijs te wijzigen indien dit naar mening van Antargaz is
aangewezen. De aanbevolen maximumprijs van Antargaz is
verkrijgbaar op eenvoudig verzoek en wordt steeds gepubliceerd op
www.antargaz.be. Een Antargaz Verdeler bepaalt zelf welke prijs hij
aanrekent bij de doorverkoop van het Product in Gasflessen.
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Artikel 8.2: Kortingen
De toepasselijke kortingen op de geleverde hoeveelheid Product
worden overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. De
kortingen zijn exclusief BTW en gelden enkel indien de Klant de
overeengekomen minimale leveringshoeveelheden respecteert.
Artikel 8.3: Kredietwaardigheid
Indien de Klant herhaaldelijk in gebreke blijft om zijn facturen tijdig te
betalen, heeft Antargaz het recht om voor toekomstige leveringen
aan de Klant een waarborg ter dekking van zijn kredietwaardigheid te
eisen, bijvoorbeeld via de contante betaling bij levering, een
vooruitbetaling van facturen of een bankgarantie.
Artikel 8.4: Betalingstermijn en klachten
De betalingstermijn voor de Klant wordt overeengekomen in de
Bijzondere Voorwaarden. Bij gebreke aan schriftelijk en gemotiveerd
protest door de Klant binnen de vijf werkdagen na factuurdatum,
wordt de factuur geacht door de Klant aanvaard te zijn. De
betalingsverplichting van de Klant van het betwiste deel van de
factuur wordt opgeschort indien de klacht over de factuur terecht is
of gedurende de tijd die Antargaz nodig heeft om de klacht te
behandelen.
In geval van laattijdige betaling van het volledige of gedeeltelijke
bedrag van een bepaalde factuur, zijn Partijen van rechtswege en
zonder betalingsherinnering of ingebrekestelling verplicht om een
nalatigheidinterest te betalen op het totale factuurbedrag vanaf de
vervaldatum tot aan de datum van de volledige betaling. Partijen
passen hierbij de interestvoet toe voorzien in de Wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
Indien een Partij, na een schriftelijke ingebrekestelling, nog steeds in
gebreke blijft om haar betalingsverplichtingen te voldoen, heeft de
benadeelde Partij bovendien het recht om een forfaitaire
schadevergoeding te eisen, gelijk aan tien procent van het
openstaande saldo en met een minimum van 100,00 euro.
Laattijdige betalingen van één factuur hebben tot gevolg dat alle
facturen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend,
onmiddellijk opeisbaar worden.
Artikel 9: De wederverkoop van Product in Gasflessen
Een Antargaz Verdeler verzorgt op een correcte wijze in eigen naam
en voor eigen rekening de verkoop, opslag en het transport van
Product in Gasflessen voor de bevoorrading van zijn eigen
verkooppunten of Antargaz Subverkooppunten, alsook de directe
verkoop van Product in Gasflessen aan eindverbruikers.
Artikel 9.1 Eigen verkooppunten
Ter bevordering van de verkoop en de distributie van Product in
Gasflessen kan een Antargaz Verdeler op eigen initiatief eigen
verkooppunten oprichten. Indien een Antargaz Verdeler
overeenkomsten sluit met eigen verkooppunten, dan zal de Antargaz
Verdeler met deze verkooppunten overeenkomen dat zij eveneens
voldoen aan de voorschriften van deze Overeenkomst inzake het
Antargaz waarborgsysteem, merkgebruik en het bijzonder verbod op
onrechtmatige prakijken. Tegenover Antargaz blijft de Klant steeds
verantwoordelijk voor de correcte naleving van deze voorschriften
door zijn verkooppunten.
Artikel 9.2 Antargaz Subverkooppunten
Ter bevordering van de verkoop en de distributie van Product in
Gasflessen, kan Antargaz, in onderling overleg met een Antargaz
Verdeler, het beheer overdragen van een overeenkomst tussen
Antargaz en een andere Klant van Antargaz. Die laatste Klant van
Antargaz wordt beschouwd als een “Antargaz Subverkooppunt” dat

deel blijft uitmaken van het cliënteel van Antargaz. Een lijst van
Antargaz Subverkooppunten wordt opgenomen in de Bijzondere
Voorwaarden.
Antargaz heeft steeds het recht om het beheer van een overeenkomst
met een Antargaz Subverkooppunt opnieuw geheel of gedeeltelijk zelf
uit te voeren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de
Antargaz Verdeler in kwestie.
9.3 Niet-exclusiviteit
De Overeenkomst verleent geen enkel exclusief recht aan een
Antargaz Verdeler. Antargaz behoudt de mogelijkheid om
rechtstreekse leveringen uit te voeren aan eindverbruikers alsook aan
andere Antargaz Verdelers, verkooppunten of Antargaz
Subverkooppunten, of om zelf andere Klanten te werven in de regio.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
De Klant stelt Antargaz onmiddellijk op de hoogte van een
schadegeval dat zich voordoet met betrekking tot het Materiaal.
Eventuele nadelige gevolgen wegens het laattijdig informeren van
Antargaz over het schadegeval zijn voor rekening van de Klant.
Indien de aansprakelijkheid van een Partij komt vast te staan, dan
beperkt de schadevergoeding zich in eerste instantie tot het herstel
van de schade of de vervanging van de beschadigde goederen, naar
eigen keuze van de Partij die aansprakelijk is. Slechts indien herstel
van de schade of vervanging van de beschadigde goederen niet
volstaat om de volledige schade te vergoeden, kan de schadelijdende
Partij een bijkomende vordering tot schadevergoeding instellen.
De aansprakelijkheid van Antargaz en de Klant, contractueel of
buitencontractueel, en de schadevergoeding waartoe de Partijen
maximaal gehouden kunnen zijn, beperkt zich ten opzichte van elkaar
tot de rechtstreeks veroorzaakte materiële schade die voortvloeit uit
een toerekenbare fout van de andere Partij.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 13.2 inzake
de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst.
Artikel 11: Gewijzigde omstandigheden
De financiële en commerciële afspraken van de Overeenkomst
worden gemaakt op basis van inlichtingen bezorgd door de Klant. In
het bijzonder kent Antargaz kortingen toe op de leveringen van het
Product in functie van het geschat jaarvolume van de Klant. Indien
echter het werkelijk verbruik van de Klant aanzienlijk minder zou
bedragen dan het geschat jaarvolume van de Klant, dan heeft
Antargaz het recht om een aangepaste korting toe te passen.
Antargaz zal die aangepaste korting tijdig en schriftelijk aan de Klant
communiceren. Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangepaste
korting, dan heeft de Klant het recht om binnen een maand na de
kennisgeving van de aangepaste korting de Overeenkomst zonder
schadevergoeding op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden (tijdens de opzegtermijn blijft de
initiële korting toepasselijk).
Artikel 12: Nakoming en controle
Mits een voorafgaande waarschuwing en mits inachtneming van een
redelijke termijn, zal Antargaz gedurende de normale werkuren het
recht hebben, maar niet verplicht zijn om, de activiteiten van een
Antargaz Verdeler periodiek te controleren in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst, of in overleg met de Antargaz
Verdeler, om zijn verkooppunten en Antargaz Subverkooppunten te
controleren.
De Partijen zullen zich hierbij gedragen als loyale contractspartijen.
Antargaz zal haar uiterste best doen om bij de controle de
onderbreking van de bedrijfsactiviteiten van de Antargaz Verdeler of
zijn verkooppunten of Antargaz Subverkooppunten tot een minimum
te beperken. De Antargaz Verdeler stelt op zijn beurt alles in het werk
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dat de door Antargaz aanbevolen verbeteringen binnen de met
Antargaz overeen te komen termijnen worden uitgevoerd.
De controles ontheffen de Antargaz Verdeler niet van zijn
verantwoordelijkheid om te voldoen aan de voorwaarden van de
Overeenkomst en hier zelf op toe te zien.
Artikel 13: Opschorting en vroegtijdige beëindiging
Artikel 13.1: Opschorting
Indien een van de Partijen haar contractuele verplichtingen niet
nakomt heeft de benadeelde Partij het recht om de uitvoering van de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten.
Artikel 13.2: Vroegtijdige beëindiging
Indien een van de Partijen haar contractuele verplichtingen niet
nakomt heeft de benadeelde Partij het recht om, na een schriftelijke
ingebrekestelling en met inachtneming van een redelijke termijn, de
Overeenkomst schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te
beëindigen.
Bij een vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst die
toerekenbaar is aan de Klant heeft Antargaz het recht om aan de
Klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van minimaal
het geschat jaarvolume van de Klant, vermenigvuldigd met het
resterende aantal jaren tot de volgende vervaldatum van de
Overeenkomst, vermenigvuldigd met honderdvijftig euro per ton
(onverminderd het recht van Antargaz om de werkelijk geleden
schade te verhalen op de Klant).

richtlijnen van Antargaz. Na het aflopen van de Overeenkomst zal de
Klant de woord- en beeldmerken onmiddellijk verwijderen of
onleesbaar maken en elk gebruik ervan onmiddellijk staken.
Artikel 17: Overdracht
De Klant erkent dat Antargaz het recht heeft om de Overeenkomst
zonder akkoord van de Klant over te dragen aan of te laten beheren
door een derde Partij voor zover deze derde Partij de voorwaarden
van de Overeenkomst respecteert.
De Klant zal Antargaz tijdig en schriftelijk informeren bij een
overdracht van de aandelen of een overdracht van het handelsfonds
van de Klant. Antargaz heeft vervolgens het recht om, binnen een
redelijke termijn na kennisname van deze overdracht, de
Overeenkomst op te zeggen zonder schadevergoeding met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Artikel 18: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
Alle documenten, informatie en gegevens met betrekking tot de
Overeenkomst zijn vertrouwelijk. Indien er bij de totstandkoming of
de uitvoering van de Overeenkomst aan Antargaz persoonsgegevens
meegedeeld worden, dan aanvaardt de Klant en verbindt Antargaz
zich ertoe dat die persoonsgegevens verwerkt worden in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en in het
bijzonder volgens het privacy-beleid van Antargaz zoals beschreven
op www.antargaz.be.

Artikel 19: Overige bepalingen
Vanaf het moment dat de Overeenkomst van kracht wordt, vervallen
alle andere Overeenkomsten die voorafgaand tussen de Partijen
waren gesloten met betrekking tot de levering van Product in
Gasflessen.
Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling van de
Overeenkomst als illegaal, onduidelijk of anderszins als niet
afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal de Overeenkomst volledig van
kracht blijven en zal (dat gedeelte van) de bepaling geacht worden te
zijn geschrapt en vervangen door een geldige bepaling die lijkt op de
niet afdwingbaar beschouwde bepaling, zowel wat de economische
als de andere effecten betreft en waarvan men redelijkerwijs kan
aannemen dat de Partijen de Overeenkomst ook zouden hebben
gesloten met deze nieuwe bepaling.
Indien een Partij geen gebruik maakt van een bepaald recht dat haar
onder de Overeenkomst toekomt, doet dit geen afbreuk aan de
Artikel 14: Overgang van eigendom en risico
mogelijkheid van die Partij om zich op een later op tijdstip op dit recht
De eigendomsoverdracht van de goederen die Antargaz verkoopt
te beroepen.
wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.
De risico’s met betrekking tot de goederen die Antargaz aan de Klant Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen
ter beschikking stelt gaan over op de Klant wanneer zij afgeladen Op de Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. Elk
worden op het afgesproken leveringsadres.
geschil met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van
Artikel 15: Overmacht
koophandel van Brussel.
De uitvoering van de Overeenkomst wordt volledig of gedeeltelijk
opgeschort in het geval dat één van de Partijen verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen vanwege een geval van overmacht
gewoonlijk erkend door de Belgische rechtbanken.
De Partij die verhinderd is wordt vrijgesteld van zijn verplichtingen in
de mate van die verhindering en moet zijn verplichtingen zo spoedig
mogelijk opnieuw nakomen zodra de oorzaak van overmacht is
verdwenen, zonder dat hij daarbij gehouden is om de niet geleverde
hoeveelheden te compenseren, noch om welke schade dan ook te
vergoeden.

Artikel 13.3: Faillissement, gerechtelijk akkoord, ontbinding
In geval van faillissement of ontbinding van een van de Partijen heeft
elk van de Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk en zonder
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Indien de Klant toegelaten zou worden tot een procedure van
bescherming tegen haar schuldeisers in het kader van de Wet
Continuïteit Ondernemingen, kan Antargaz de leveringen aan de Klant
verderzetten, maar worden de facturen contant betaalbaar binnen
vijf dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling van een enkele
factuur, kan Antargaz dan de Overeenkomst van rechtswege
ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en onverminderd
het recht op eventuele schadevergoeding en interesten voor Antargaz
en zonder dat die ontbinding beschouwd kan worden als
rechtsmisbruik in hoofde van Antargaz.

Artikel 16: Merkgebruik
De Klant zal bij de promotie van het merk Antargaz steeds de door
Antargaz voorgeschreven woord- en beeldmerken op een correcte
wijze gebruiken. De Klant zal daarbij nooit de indruk wekken dat de
Klant deel uitmaakt van, of een filiaal is van, Antargaz of UGI
Corporation (www.ugicorp.com). Om onnodige opmaak of
verwijderkosten te vermijden, zal de Klant vooraf schriftelijk de
goedkeuring vragen van Antargaz om haar woord of beeldmerken te
mogen gebruiken. De Klant volgt hierbij steeds minutieus de
SAL.CYL.CON.IN.B.X.X.NL.01-V3/ Antargaz Belgium NV / Algemene voorwaarden voor de levering van propaan en butaan in flessen / 01.08.2017 / p. 4 / 4

