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Primeur: energiebedrijf Antargaz lanceert
gasflessenautomaten
Brussel, 10 februari 2020 – Energieleverancier Antargaz heeft een eerste
gasflessenautomaat geplaatst in ons land. Het energiebedrijf tekent daarmee
voor een primeur, want het gaat om het allereerste exemplaar in de Benelux.
In het West-Vlaamse Moerkerke kun je vanaf nu een gasfles kopen, omruilen
of inleveren aan een gloednieuwe gasflessenautomaat. Later dit jaar zijn er
nog een aantal plaatsingen van gasflessenautomaten gepland op verschillende
locaties binnen de Benelux, waaronder Kuringen en Bredene.
Gasfles kopen, omruilen of inleveren
In de gasflessensautomaat zitten gasflessen gevuld met propaan en met butaan. Via een
aanraakscherm kan een klant snel en gemakkelijk aanduiden of hij een fles wil kopen,
omruilen of inleveren. Bij het kopen is de waarborg voor de fles inbegrepen. Bij het
omruilen betaalt de klant enkel voor het gas, omdat er reeds een waarborg betaald
werd. Net hetzelfde als bij een flessenverdeler.
Gasflessen beschikbaar, 24u/24u, 7 dagen op 7, het hele jaar door
Met het nieuwe distributiesysteem van de gasflessenautomaat kan een klant het hele
jaar door, op elk uur van de dag, een gasfles kopen. Antargaz heeft via haar
zusterbedrijven in Frankrijk, Scandinavië en Oost-Europa al jaren aan ervaring met
dergelijke gasflessenautomaten opgebouwd. De service aan en de veiligheid van de
klant wordt gegarandeerd.
E-mail met digitaal ticket vervangt klassieke waarborgkaart
Klanten krijgen een digitaal ticket bij aankoop van een gasfles aan een
gasflessenautomaat. Dat digitaal ticket wordt hen opgestuurd via e-mail en geldt als
aankoopbewijs en waarborgbewijs. Het vervangt daarmee de waarborgkaart bij een
flessenverdeler. Om de waarborg terug te krijgen bij het inleveren van de fles dient de
klant dat digitaal ticket dan terug te sturen via e-mail. Na ontvangst van het
waarborgbewijs, wordt de waarborg binnen de 30 dagen teruggestort.
Gasflessen blijven eigendom van Antargaz
Het waarborgsysteem betekent dat een klant enkel de inhoud van de fles koopt. De
gasfles zelf blijft eigendom van Antargaz. Daarvoor betaalt de klant een waarborg op de
fles. Ook de Nederlandse of Luxemburgse Antargaz-flessen met de vermelding Shell of
Shell Gas (LPG) blijven hun eigendom. Daarom neemt Antargaz ook het noodzakelijke
onderhoud en de periodieke controles en keuringen van die flessen voor haar rekening.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------OVER ANTARGAZ
Antargaz verdeelt in België propaan- en butaangas in tanks en flessen, en levert ook aardgas, elektriciteit en
autogas (LPG). De leverancier heeft de juiste energieoplossingen voor particulieren en bedrijven (industrie,
landbouw, horeca).

Antargaz maakt deel uit van de beursgenoteerde Amerikaanse UGI Corporation, opgericht in 1882 en vandaag
een wereldwijde specialist in gas en elektriciteit. Het bedrijf levert ook in Frankrijk, Luxemburg en Nederland.
In totaal gaat het om meer dan 650.000 ton per jaar aan meer dan 3.250.000 klanten. Meer informatie op
www.antargaz.be

CONTACT
Mail voor meer informatie naar marketing.benelux@antargaz.com

