Algemene voorwaarden voor de levering van propaan, butaan en LPG in
bulk – Versie 01.04.2017

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
In deze Algemene voorwaarden voor de levering van propaan, butaan
en LPG in bulk (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.
- “Professionele Klant”: handelaar of onderneming die Product
afneemt voor beroepsmatige doeleinden.
- “Niet-Professionele Klant”: natuurlijke persoon die Product afneemt
voor niet-beroepsmatige doeleinden.
- “Klant”: Professionele Klant en Niet-Professionele Klant gezamenlijk.
- “Partij” of “Partijen”: Antargaz en Klant individueel of Antargaz en
de Klant gezamenlijk.
-“Overeenkomst”: leveringsovereenkomst van propaan/butaan/LPG
in bulk waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk werden
verklaard.
-“Bijzondere Voorwaarden”: bijzondere afspraken van de
Overeenkomst zoals het leveringsadres, duurtijd van de
Overeenkomst, prijs, betaalwijze en betaaltermijn, onderhoudsfiche,
plaatsingsdossier, enz.
- “Product”: de vloeibare gassen handelspropaan en handelsbutaan
evenals mengsels daarvan, in het bijzonder LPG autogas, zoals
gedefinieerd in de norm NBN T52-706.
- “Tank”: opslagplaats van het Product tot en met diens hoofdafsluiter
waarin Antargaz op vraag van de Klant Product levert.
- “Installatie“: leidingwerk en apparaten die op de Tank aangesloten
zijn, met inbegrip van de tellers, de ontspanners, drukbegrenzers en
isolatiemof indien aanwezig.
- “Propaangasnetwerk”: Tank en Installatie die verschillende Tellers
voorzien van Product.
- “Teller”: afnamepunt op een Propaangasnetwerk die toelaat om de
Geleverde Hoeveelheid te meten.
- “Geleverde hoeveelheid”: hoeveelheid Product die een Klant
verbruikt en die Antargaz gerechtigd is om aan te rekenen. De
Geleverde hoeveelheid in de Tank wordt vastgesteld aan de hand van
het ticket dat wordt gegenereerd door de geijkte meter van de
tankwagen. De Geleverde hoeveelheid aan een woning van een
Propaangasnetwerk wordt vastgesteld aan de hand van de
meetgegevens van de Teller.
- “Erkend keuringsorganisme“: officieel erkend organisme bevoegd
om vast te stellen of de Tank en de Installatie voldoen aan de
geldende wettelijke voorschriften.
“Goedkeuringsverslag”:
attest
waarbij
een
Erkend
keuringsorganisme vaststelt dat de Tank en Installatie voldoen aan de
geldende wettelijke voorschriften.
- “Professioneel installateur”: installateur bevoegd om vast te stellen
dat de Installatie voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften.
- “Pijpleidingenattest“: attest waarbij een Professioneel installateur
vaststelt dat de Installatie voldoet aan de geldende wettelijke
voorschriften.

Voorwaarden prevaleren voor zover dat nodig is om
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid op te lossen.

de

De bepalingen van de Overeenkomst hebben steeds voorrang op de
voorwaarden van de Klant, behoudens indien daarvan tussen Partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk werd afgeweken. In het geval van een
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen een of meerdere
bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden en een bepaling van de
Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen van de Bijzondere

van de peilmeter of eerder wanneer de Klant weet (uit ervaring of op
advies van Antargaz) dat de Tank leeg zal zijn binnen een termijn van
zeven kalenderdagen.
Artikel 3.2.2: Minimumafname
Indien de Klant gedurende een kalenderjaar geen enkele bestelling
heeft geplaatst, heeft Antargaz het recht om bij de jaarlijkse

Artikel 2: Wettelijke voorschriften
Partijen verbinden zich ertoe om gedurende de volledige duur van de
Overeenkomst alle geldende wettelijke voorschriften te respecteren.
Artikel 2.1: Vergunning Tank
De Klant is zelf verantwoordelijk om in het bezit te zijn van de vereiste
vergunning(en) voor de plaatsing en het gebruik van de Tank en
Installatie. Antargaz kan steeds vragen aan de Klant om een kopie van
de vergunning(en) voor te leggen.
Op vraag van de Klant kan Antargaz de Klant assisteren bij het
indienen van een melding bij de gemeente of bij het verzoek tot een
vergunning, waarbij de kosten voor rekening van de Klant zijn. Indien
de vereiste vergunningen niet worden verkregen, dan moet de Klant
Antargaz onmiddellijk informeren en dan kan de Overeenkomst door
elke Partij ontbonden worden, zonder enige schadevergoeding aan
welke Partij ook. In dit geval zullen enkel de kosten van terugname
van de Tank en de reeds door Antargaz gemaakte kosten voor
rekening van de Klant zijn.
Artikel 2.2: Controle door een Erkend keuringsorganisme
De Klant zal volle medewerking verlenen aan de wettelijk verplichte
periodieke controles van de Tank door een Erkend
keuringsorganisme. De Klant die eigenaar is van zijn Tank dient aan
Antargaz een kopie voor te leggen van het laatste
Goedkeuringsverslag dat binnen de wettelijk voorgeschreven
controletermijnen valt.
Indien het Erkend keuringsorganisme tijdens zijn controles geen
Goedkeuringsverslag kan afleveren, en de gebreken zouden vallen
onder de verantwoordelijkheid van Antargaz, neemt Antargaz de
kosten voor de aanpassing en het tweede bezoek voor zijn rekening.
Indien de gebreken aan de Klant toerekenbaar zouden zijn, neemt de
Klant de kosten voor de aanpassing en het tweede bezoek voor zijn
rekening.
Artikel 2.3: Pijpleidingenattest van de Installatie
De Klant zal zijn volledige Installatie laten keuren door een
Professioneel installateur en hem verzoeken een Pijpleidingenattest
in te vullen en te ondertekenen. De Klant bewaart de originele versie
van het Pijpleidingenattest en dient een kopie aan Antargaz voor te
leggen.

Artikel 3: Levering
Artikel 3.1: Exclusiviteit
De Klant garandeert dat de Tank uitsluitend door Antargaz wordt
gevuld. Indien de Klant in enige vorm betrokken blijkt te zijn bij het
vullen van de Tank door hemzelf of door een derde, zal de Klant een
boetebedrag aan Antargaz verschuldigd zijn van tweeduizend
vijfhonderd euro voor elke keer dat de Tank illegaal zou zijn hervuld.
Antargaz verkoopt de Klant het Product uitsluitend voor zijn
persoonlijke behoeften. De doorverkoop van het Product in welke
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst vorm dan ook is verboden.
tussen Antargaz en een Klant die wordt afgesloten vanaf 1 april 2017. Artikel 3.2: Bestellingen
De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op a) Artikel 3.2.1: Moment van plaatsing bestelling
overeenkomsten afgesloten voor 1 april 2017 en b) overeenkomsten De Klant plaatst een bestelling zodra de peilmeter van de Tank een
voor de levering van aardgas.
niveau aangeeft dat gelegen is tussen vijfentwintig en dertig procent
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onderhoudsvergoeding van het volgende kalenderjaar een toeslag in
rekening te brengen van 120,00 euro excl. BTW.
Artikel 3.2.3: Minimale bestelhoeveelheden
De minimumhoeveelheid van een bestelling bedraagt minstens vijftig
procent van de watercapaciteit van de Tank. Indien de geleverde
hoeveelheid kleiner is dan deze minimumhoeveelheid, heeft Antargaz
het recht een toeslag in rekening te brengen van 75,00 euro excl.
BTW.
Artikel 3.3: Leveringstermijnen
Antargaz engageert zich om de Klant te leveren binnen vijf werkdagen
na de datum van ontvangst van de bestelling (of een langere termijn
in overleg met de Klant). Indien Antargaz dit engagement niet kan
nakomen en de Klant Product te kort zou kunnen komen, levert en
installeert Antargaz gratis een noodgasfles. In uitzonderlijke gevallen
kunnen leveringen binnen een kortere termijn dan de hierboven
bepaalde vijf werkdagen worden geaccepteerd voor zover Antargaz
de gelegenheid heeft om een spoedlevering uit te voeren. Antargaz
heeft het recht om een toeslag van 150,00 euro excl. BTW in rekening
te brengen bij een spoedlevering.
Artikel 3.4: 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 vijftien
kalenderdagen 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 4: Tank en Installatie
Artikel 4.1: Plaatsing
Antargaz kan slechts overgaan tot de plaatsing indien Antargaz het in
de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen bedrag van aanbetaling
of waarborg heeft ontvangen.
In de Bijzondere Voorwaarden wordt omschreven welke prestaties
Antargaz uitvoert bij de plaatsing. De bijzonderheden van het terrein
worden omschreven in het plaatsingsdossier van de Overeenkomst.
Prestaties waarvan Partijen geen melding maken in de Bijzondere
Voorwaarden kunnen Partijen nog steeds overeenkomen op het
moment van plaatsing aan de prijzen opgenomen in het tarievenblad
van de Overeenkomst.
Indien de Klant de uitdrukkelijk omschreven adviezen van Antargaz
naast zich neerlegt of in het algemeen nalaat om bepaalde relevante
elementen over het terrein aan Antargaz mee te delen bij het
ondertekenen van het plaatsingsdossier, zullen de bijkomende kosten
die hieruit zouden voortvloeien voor rekening van de Klant zijn.
Artikel 4.2: Onderhoud
De Klant is verantwoordelijk om zoals een goede huisvader de Tank en
de Installatie in goede staat te bewaren. 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 Tank, in gebruikershandleidingen
van Antargaz en op de website www.antargaz.be.
In de onderhoudsfiche van de Overeenkomst wordt omschreven
welke prestaties van Antargaz inbegrepen zijn in het onderhoud.
Behoudens indien anders overeengekomen in de onderhoudsfiche,
blijft de Klant volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en de
wettelijke controles door een Erkend keuringsorganisme van de
Installatie. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn steeds ten
laste van de Klant en niet inbegrepen in de jaarlijkse
onderhoudsvergoeding.
Artikel 4.3: Vrije toegang

De Klant is verplicht om vrije toegang te verlenen tot de Tank en de
Installatie aan Antargaz of aan elke door Antargaz aangestelde
tussenpersoon voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 4.4: Noodnummer
De Klant heeft permanent toegang tot het nummer: SOS:
0800/246.46. Via deze dienst kan, indien nodig ook 's nachts en in
het weekend, een team van techniekers worden ingezet voor een
interventie. Dit noodnummer is niet bestemd voor het plaatsen van
bestellingen.
In de onderhoudsfiche van de Overeenkomst wordt omschreven of de
kosten van deze dienst inbegrepen zijn in de onderhoudsvergoeding.
Indien men bij de uitvoering van de interventie vaststelt dat er sprake
is van een probleem waarvoor Antargaz klaarblijkelijk niet de
verantwoordelijkheid draagt, is Antargaz bovendien gerechtigd om
een bedrag van 150,00 euro excl. BTW in rekening te brengen.
Artikel 4.5: Afsluiting Teller
Antargaz heeft het recht om een Teller onmiddellijk af te sluiten van
de bevoorrading aan Product indien a) Antargaz vaststelt dat een
mogelijk gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan of b) Antargaz
fraude vaststelt (vb. sabotage van de Installatie).
Mits een voorafgaande kennisgeving aan de Klant en met
inachtneming van een redelijke termijn, heeft Antargaz het recht om
een Teller af te sluiten van de bevoorrading aan Product indien de
Klant nalaat om te voldoen aan de verplichtingen onder de
Overeenkomst, in het bijzonder de betaling van het verbruikte
Product.
De kosten van afsluiting en heraansluiting van een Teller zijn voor
rekening van de Klant, behoudens indien Antargaz de Teller op een
onrechtmatige manier heeft afgesloten. De afsluiting van een Teller
onder dit artikel doet geen afbreuk aan de geldigheid van de
Overeenkomst.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
De Klant stelt Antargaz onmiddellijk op de hoogte van een
schadegeval dat zich voordoet met betrekking tot de Tank of
Installatie. 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.
Indien een Tank die Antargaz verhuurt aan de Klant verloren zou
gaan, bijvoorbeeld door verlies of onherstelbare beschadiging, dan zal
de Overeenkomst van rechtswege ontbonden worden en heeft
Antargaz het recht om aan de Klant de volgende vergoedingen aan te
rekenen. Ondergrondse Tank: inhouding waarborgsom en
aanrekening van de resterende huurbedragen van de initiële duurtijd
van de Overeenkomst. Bovengrondse Tank: 1.300 euro.
Dit artikel 5 doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 10.2
inzake de vroegtijdige ontbinding van de Overeenkomst.
Antargaz verbindt zich er verder toe om de wettelijke dwingend
voorgeschreven garantietermijnen te respecteren.
Artikel 6: Facturatie en betaling
Artikel 6.1: Product
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De Geleverde hoeveelheid in de Tank wordt gefactureerd aan de
officiële maximumprijs die van kracht is op de dag van levering
volgens de Programmaovereenkomst betreffende de regeling van de
maximum verkoopprijzen van de aardolieproducten. De Geleverde
hoeveelheid aan een woning van een Propaangasnetwerk wordt
gefactureerd aan de gewogen gemiddelde officiële maximumprijs
gedurende de periode van verbruik.
De officiële maximumprijs voor leveringen van meer dan 2000 liter en
de met de Klant overeengekomen commerciële korting op de officiële
prijs voor leveringen van minder dan 2000 liter zijn niet
cumuleerbaar.

aanpassen in functie van de evolutie van de index der
consumptieprijzen. De referentie-index is de index der
consumptieprijzen van de maand december in het kalenderjaar
voorafgaand aan de begindatum van de Overeenkomst.

Artikel 7: Verandering van gebruiker
Via een aanhangsel bij de Overeenkomst, kunnen de Klant, Antargaz
en een andere gebruiker van het Product in de Tank overeenkomen
dat iedere factuur met betrekking tot de uitvoering van de
Overeenkomst direct door Antargaz wordt opgesteld op naam en
adres van die andere gebruiker. De Klant en de andere gebruiker zijn
in dit geval hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verplichtingen
Artikel 6.2: Jaarlijkse huur en onderhoudsvergoeding
van de Overeenkomst.
De jaarlijkse huurprijs en de jaarlijkse onderhoudsvergoeding worden
Bovendien moet de Klant Antargaz zo snel mogelijk schriftelijk
gefactureerd in de maand volgend op de begindatum van de
informeren over het vertrek van een gebruiker en Antargaz, zodra de
Overeenkomst. De gefactureerde bedragen worden op voorhand
Klant daarvan kennis heeft, de gegevens van een nieuwe gebruiker
betaald voor een volledig contractjaar.
bezorgen. De Klant is verplicht om te zorgen voor de vereffening van
Artikel 6.3: Waarborg
de rekeningen tussen de gebruikers die intrekken en uittrekken.
Indien de Klant en Antargaz een waarborg overeengekomen zijn, en
Artikel 8: Verkoop van het onroerend goed waar de Tank is
de Klant maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de
geïnstalleerd
ondergrondse Tank van Antargaz over te kopen op het einde van de
Indien gedurende de duurtijd van de Overeenkomst, Klant overgaat
initiële duurtijd van de Overeenkomst, is Antargaz verplicht de Klant
tot de verkoop van het onroerend goed waar de Tank is geïnstalleerd,
het bedrag van de waarborg terug te betalen binnen een termijn van
verbindt de Klant zich er expliciet toe om in de akte van verkoop van
twee maanden na de datum van terugname van de Tank in normale
het onroerend goed melding te maken van het bestaan en de inhoud
staat en onder voorbehoud dat de Klant al zijn facturen heeft betaald.
van de Overeenkomst.
Indien dit nog niet is gebeurd, compenseert Antargaz zijn vordering
Klant zal aan Antargaz schriftelijk en binnen een termijn van vijftien
met de waarborgsom.
kalenderdagen na de datum van verkoop van het onroerend goed de
Indien de Overeenkomst intussen overgenomen werd door een
naam van de nieuwe eigenaar meedelen. Indien dit niet gebeurt, kan
nieuwe eigenaar van het onroerend goed waar de Tank is
de verkoop aan Antargaz niet worden tegengeworpen.
geïnstalleerd, dan betaalt Antargaz de waarborg terug aan de nieuwe
eigenaar. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant, ondertekenaar 8.1 Geen overname van de Overeenkomst door de nieuwe eigenaar
van de Overeenkomst, om bij de ondertekening van de akte van Indien de nieuwe eigenaar van het onroerend goed de Overeenkomst
verkoop van het onroerend goed het bedrag van de waarborg te niet overneemt, zal de Overeenkomst tussen Partijen van rechtswege
verrekenen met de nieuwe eigenaar.
ontbonden worden, en blijft de Klant, ondertekenaar van de
Overeenkomst, schuldenaar van de forfaitaire schadevergoeding en
Artikel 6.4: Betalingstermijn en klachten
de terugbetaling van de commerciële voordelen zoals bedongen in
De betalingstermijn voor de Klant wordt overeengekomen in de
artikel 10.2 van de Algemene Voorwaarden.
Bijzondere Voorwaarden.
Bovendien, indien het de huur van een ondergrondse Tank betreft,
De betalingsverplichting van de Klant van het betwiste deel van de
heeft Antargaz het recht om de overeengekomen waarborgsom in te
factuur wordt opgeschort indien de klacht over de factuur terecht is
houden en de resterende huurbedragen van de initiële duurtijd van
of gedurende de tijd die Antargaz nodig heeft om de klacht te
de Overeenkomst in rekening te brengen bij Klant, ondertekenaar van
behandelen.
de Overeenkomst, waardoor Klant geacht wordt retroactief eigenaar
In geval van laattijdige betaling van het volledige of gedeeltelijke
geweest te zijn van de ondergrondse Tank op het moment van de
bedrag van een bepaalde factuur, zijn Partijen van rechtswege en
verkoop van het onroerend goed waar de Tank is geïnstalleerd.
zonder betalingsherinnering of ingebrekestelling verplicht om een
Indien de nieuwe eigenaar van het onroerend goed de terugname van
nalatigheidinterest te betalen op het totale factuurbedrag vanaf de
de bovengrondse Tank vraagt, zijn de kosten van terugname steeds
vervaldatum tot aan de datum van de volledige betaling. Partijen
voor rekening van de Klant, ondertekenaar van de Overeenkomst,
passen hierbij de interestvoet toe voorzien in de Wet van 2 augustus
zoals bepaald in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties. Antargaz past de wettelijke interestvoet toe bij 8.2 Overname van de Overeenkomst door de nieuwe eigenaar
een Niet-Professionele Klant.
Indien de nieuwe eigenaar van het onroerend goed de Overeenkomst
Indien een Partij, na een schriftelijke ingebrekestelling, nog steeds in overneemt, wordt de Klant volledig ontheven van de rechten en
gebreke blijft om haar betalingsverplichtingen te voldoen, heeft de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst. Het recht op
benadeelde Partij bovendien het recht om een forfaitaire terugbetaling van de waarborg wordt mee overgedragen aan de
schadevergoeding te eisen, gelijk aan tien procent van het nieuwe eigenaar van het onroerend goed.
openstaande saldo en met een minimum van 100,00 euro.
Artikel 9: Terugname van de Tank
Laattijdige betalingen van één factuur hebben tot gevolg dat alle
Artikel 9.1: Terugname van een eigendomstank van de Klant
facturen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend,
Indien de Klant zijn eigendomstank wenst te laten verwijderen kan de
onmiddellijk opeisbaar worden.
Klant bij Antargaz een offerte vragen.
Artikel 6.5: Indexatie
Artikel 9.2: Terugname van een gehuurde Tank van Antargaz
Antargaz
kan
de
jaarlijkse
huurprijs,
de
jaarlijkse
onderhoudsvergoeding en de terugnamekosten elk kalenderjaar
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Bij terugname van een bovengrondse Tank is de Klant verplicht een
forfaitair bedrag te betalen voor de kosten van terugname, het
transport en de ontgassing. Dit forfaitair bedrag wordt bepaald in de
Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 11: Overgang van eigendom en risico
De eigendomsoverdracht van de goederen die Antargaz verkoopt
wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.
De risico’s met betrekking tot het geleverde Product gaan over op de
Klant wanneer het Product de aansluitkoppeling tussen de slang van
Op het einde van een Overeenkomst voor de huur van een de vrachtwagen en de Tank passeert. De risico’s met betrekking tot
ondergrondse Tank, kunnen Antargaz en de Klant overeenkomen om: andere goederen die Antargaz aan de Klant ter beschikking stelt gaan
- Ofwel over te gaan tot de terugname van de ondergrondse over op de Klant wanneer zij afgeladen worden op het afgesproken
Tank, waarbij de Klant bij Antargaz een offerte kan vragen;
leveringsadres.
- Ofwel over te gaan tot de verkoop van de Tank en de eventuele
Artikel 12: Overmacht
neutralisatie ervan, die dan ongeschikt is geworden voor de
De uitvoering van de Overeenkomst wordt volledig of gedeeltelijk
opslag van Product, waarvan de kosten ten laste komen van de
opgeschort in het geval dat één van de Partijen verhinderd is zijn
Klant.
verplichtingen na te komen vanwege een geval van overmacht
De kosten voor het herstel van het terrein komen ten laste van de
gewoonlijk erkend door de Belgische rechtbanken.
Klant. Enkel Antargaz en de door Antargaz aangestelde personen
De Partij die verhinderd is wordt vrijgesteld van zijn verplichtingen in
mogen de Tank verwijderen, transporteren en ontgassen. Het Product
de mate van die verhindering en moet zijn verplichtingen zo spoedig
dat bij de terugname nog aanwezig is in de Tank wordt door Antargaz
mogelijk opnieuw nakomen zodra de oorzaak van overmacht is
niet vergoed.
verdwenen, zonder dat hij daarbij gehouden is om de niet geleverde
Artikel 10: Opschorting en vroegtijdige beëindiging
hoeveelheden te compenseren, noch om welke schade dan ook te
Artikel 10.1: Opschorting
vergoeden.
Indien een van de Partijen haar contractuele verplichtingen niet
nakomt heeft de benadeelde Partij het recht om de uitvoering van de Artikel 13: Overdracht
De Klant erkent dat Antargaz het recht heeft om de Overeenkomst
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten.
zonder akkoord van de Klant over te dragen aan of te laten beheren
Artikel 10.2: Vroegtijdige ontbinding
door een derde Partij voor zover deze derde Partij de voorwaarden
Indien een van de Partijen haar contractuele verplichtingen niet van de Overeenkomst respecteert.
nakomt heeft de benadeelde Partij het recht om, na een schriftelijke
ingebrekestelling en met inachtneming van een redelijke termijn, de Artikel 14: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
Overeenkomst schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te Alle documenten, informatie en gegevens met betrekking tot de
Overeenkomst zijn vertrouwelijk. Indien er bij de totstandkoming of
ontbinden.
Indien de Overeenkomst tijdens de initiële duur ervan door één van de uitvoering van de Overeenkomst aan Antargaz persoonsgegevens
de Partijen onrechtmatig ontbonden wordt, of indien een benadeelde meegedeeld worden, dan aanvaardt de Klant en verbindt Antargaz
Partij de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt wegens een zich ertoe dat die persoonsgegevens verwerkt worden in
toerekenbare tekortkoming van de andere Partij, dan heeft de overeenstemming met de toepasselijke wettelijke normen en in het
benadeelde Partij bovendien het recht om aan de andere in gebreke bijzonder volgens het privacy-beleid van Antargaz zoals beschreven
zijnde Partij een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van: op www.antargaz.be.
twee maal de inhoud van de Tank, vermenigvuldigd met het
resterende aantal jaren tot de volgende vervaldatum van de
Overeenkomst, vermenigvuldigd met vijf eurocent per liter excl. BTW.
De Klant is bovendien aan Antargaz de terugbetaling verschuldigd van
de commerciële voordelen die door Antargaz werden toegekend bij
de ondertekening van de Overeenkomst, berekend pro rata temporis.
In de Bijzondere Voorwaarden worden de commerciële voordelen
omschreven (bijvoorbeeld: gratis levering en plaatsing van de Tank,
gratis investeringen in de Installatie, enz.). De terugnamekosten
blijven ten laste van de Klant conform artikel 9 van de Algemene
Voorwaarden.
Dit artikel 10.2 doet geen afbreuk aan het recht van de benadeelde
Partij om de werkelijk geleden schade te verhalen op de in gebreke
zijnde Partij.

Artikel 15: 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 de Tank
op het leveringsadres van de Overeenkomst.
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
Artikel 10.3: Faillissement, gerechtelijk akkoord, ontbinding
In geval van faillissement of ontbinding van een van de Partijen heeft onder de Overeenkomst toekomt, doet dit geen afbreuk aan de
elk van de Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk via mogelijkheid van die Partij om zich op een later op tijdstip op dit recht
te beroepen.
buitengerechtelijke weg met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Indien de Klant toegelaten zou worden tot een procedure van Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
bescherming tegen haar schuldeisers in het kader van de Wet Op de Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. Elk
Continuïteit Ondernemingen, kan Antargaz de leveringen aan de Klant geschil met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst
verderzetten, maar worden de facturen contant betaalbaar binnen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van
vijf dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling van een enkele koophandel van Brussel. Bij een Niet-Professionele Klant zijn de
factuur, kan Antargaz dan de Overeenkomst van rechtswege rechtbanken van hun verblijfplaats exclusief bevoegd.
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.
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