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Voorwaarden Carfood Tankpas 

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en verplichtingen tussen Carfood 

Motorbrandstoffen B.V. en het bedrijf, instelling of entiteit (hierna: de Klant) die één of 

meerdere Carfood Tankpassen (hierna: Carfood Tankpas) afneemt voor het aankopen van 

motorbrandstoffen (en/of shopartikelen) bij één van de Carfood Tankstations [en/of 

locaties die de Carfood Tankpas accepteren] zoals onder meer vermeld op de website 

www.carfood.nl. 
 
1.2 De ingevulde aanvraagformulieren, inclusief een kopie van het inschrijvingsbewijs KVK en/of legitimatiebewijs van de Klant, 

worden door Carfood Motorbrandstoffen B.V. gecontroleerd en in behandeling genomen.  

 

1.3 De Klant betaalt aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. éénmalig een bedrag ad � 5,- inclusief BTW voor de kosten van aanmaak 

van de verstrekte Carfood Tankpas.  

 

1.4 Deze algemene voorwaarden, het aanvraagformulier en het incassoformulier vormen gezamenlijk de juridische 

overeenkomst tussen Carfood Motorbrandstoffen B.V en de Klant (hierna: Overeenkomst).  

 

1.5 Door de Carfood Tankpas te gebruiken aanvaardt de Klant onherroepelijk deze algemene voorwaarden en de toepasselijke 

prijzen, toelagen, kosten en de eventueel met de Klant afgesproken korting.  

 

1.6 De Klant verstrekt aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. bij het aangaan van de Overeenkomst een automatische 

incasso(formulier), dan wel een business-to-business incasso(formulier) in het geval de Klant een rechtspersoon is in de zin van 

het Burgerlijk Wetboek. Carfood Motorbrandstoffen B.V. zal de Carfood Tankpas niet eerder te activeren dan het moment 

waarop de registratie van het automatische incasso(formulier) of het business-to-business incasso(formulier) correct en juist is 

geretourneerd aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. In het geval van een business-to-business incasso mag Carfood 

Motorbrandstoffen tevens een bewijs verlangen van de Klant dat business-to-business incasso bij de bank is geregistreerd. Indien 

en voor zover een automatische incasso(formulier) of een business-to-business incasso(formulier) niet, dan wel niet juist, zijn 

ingevuld behoudt Carfood Motorbrandstoffen B.V. het recht voor om de Carfood Tankpas niet te activeren. 

 

1.7 Carfood Tankpas mag enkel en alleen door de Klant en/of door werknemer(s) van de Klant worden gebruikt. De Klant staat 

er voor in dat haar werknemers correct en volledig alle verplichtingen die op de Klant overeenkomstig deze Overeenkomst rusten 

volledig door de werknemers worden nagekomen als ware de werknemers partij bij deze Overeenkomst. 

 

Artikel 2 Bewaren van de Carfood Tankpas 

2.1 De Carfood Tankpas dient altijd veilig te worden bewaard om te verzekeren dat deze 

niet wordt gebruikt door een onbevoegde partij of persoon. De Carfood Tankpas mag vooral niet in een onbewaakt/onbemand 

voertuig blijven liggen. De Klant verbindt zich ertoe regelmatig te controleren of de Carfood Tankpas niet kwijt, gestolen of 

zonder toestemming gebruikt is alsmede om de rekeningoverzichten te controleren. De Klant is verplicht regelmatig te 

controleren dat de Carfood Tankpas niet is nagemaakt, gekopieerd of frauduleus gebruikt wordt, waaronder maar niet beperkt 

tot het controleren van facturen en transactiebewijzen.  
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2.2 De Klant ontvangt na acceptatie van de aanvraag de Carfood Tankpas, welke is voorzien 

van een Persoonlijk Identificatie Nummer (hierna: Pincode). Deze Pincode wordt slechts 

één maal verstrekt. Zowel de Carfood Tankpas als de verstrekte Pincode zijn strikt 

persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien een werknemer van de Klant niet langer in dienst 

is van de Klant dient de Klant onmiddellijk Carfood Motorbrandstoffen B.V. daarover 

schriftelijk te informeren en de Carfood Tankpas onverwijld op te sturen aan Carfood 

Motorbrandstoffen B.V. ten einde deze te laten blokkeren. Voor iedere nieuwe werknemer 

dient de Klant een nieuwe persoonlijke Carfood Tankpas aan te vragen. De Klant verplicht 

zich de toegekende Pincode te allen tijde geheim te houden en daartoe alle benodigde maatregelen te nemen. Carfood 

Motorbrandstoffen B.V. adviseert de pincode uit het hoofd te leren en het papier waarop de Pincode staat te vernietigen. De 

Klant is verplicht en verbindt zich ertoe de Pincode nooit bij of in de buurt van de Carfood Tankpas te bewaren.  

 

Artikel 3 Financiële Risico-inschatting  

3.1 Van tijd tot tijd mag Carfood Motorbrandstoffen B.V. een risico-inschatting uitvoeren gebaseerd op specifieke criteria, vooral 

met het oog op het risico van achterstallige betalingen of wanbetalingen.  

 

3.2 Indien er gevaar bestaat dat een Klant achter raakt of nalatig is met betalingen, is Carfood Motorbrandstoffen B.V. gerechtigd 

om de Carfood Tankpas tijdelijk of permanent te blokkeren en/of extra risicokosten te eisen voor alle transacties die 

overeenkomstig dit artikel met de Carfood Tankpas worden verricht. Tevens is Carfood Motorbrandstoffen B.V. gerechtigd deze 

algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien Carfood Motorbrandstoffen B.V. daar aanleiding toe heeft, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot een herziene (financiële)risicobeoordeling.  

 

3.3 Carfood Motorbrandstoffen B.V. schat het risico in op basis van de informatie van een kredietbeoordelingsinstantie 

verstrekte betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de Klant. Als het betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van 

de Klant niet meer voldoet, mogen er risicokosten tot maximaal 20% van de brandstofprijs worden berekend voor rekening van 

de Klant. Vergelijkbare risicokosten mogen worden berekend als er geen kredietbeoordelingsinformatie over de Klant 

voorhanden is. Deze risicokosten worden berekend tot het betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de Klant minimaal 

drie maanden lang op een voor Carfood Motorbrandstoffen B.V. aanvaardbaar niveau heeft gestaan. Ter meerdere zekerheid 

van Carfood Motorbrandstoffen B.V. is het Carfood Motorbrandstoffen B.V. toegestaan een borg te eisen of de betalingstermijn 

te verkorten. Carfood Motorbrandstoffen B.V. is gerechtigd de Carfood Tankpas niet te activeren dan wel te deactiveren totdat 

de borg is gestort.  

 

3.4 De risico-inschatting en de beslissing om een Carfood Tankpas te blokkeren en/of om risicokosten te berekenen worden 

uitsluitend door Carfood Motorbrandstoffen B.V. gedaan op basis van de door de betrokken kredietbeoordelingsinstantie 

verstrekte informatie en/of betalingservaringen en/of andere factoren/informatie die Carfood Motorbrandstoffen relevant acht. 

De kredietbeoordelingsinstantie heeft geen invloed op deze beslissing. Carfood Motorbrandstoffen B.V. is noch verplicht de 

Klant te informeren over het berekenen van risicokosten, noch om de Klant te voorzien van de kredietbeoordelingsinformatie. 

Bovendien mag Carfood Motorbrandstoffen B.V. op elk moment aanvullende waarborgen eisen op basis van de bepaalde 

kredietlimiet. Als de kredietlimiet wordt overschreden, is Carfood Motorbrandstoffen B.V. gerechtigd (het gebruik van) de 

Carfood Tankpas te annuleren, tijdelijk te blokkeren/staken en/of te beëindigen. 

 

Artikel 4 Verplichtingen van de Klant  

4.1 De aan de Klant verstrekte Carfood Tankpas dient uitsluitend voor het aankopen van motorbrandstoffen, shopartikelen en 

andere producten en/of diensten die worden aangeboden op de locaties waar de Carfood Tankpas wordt geaccepteerd en die 

vallen onder het gebruik van de Carfood Tankpas.  
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4.2 Bij gebruik van de Carfood Tankpas op een betrokken participerende locatie, wordt de 

bezitter van de Carfood Tankpas geacht gemachtigd te zijn volgens de Overeenkomst 

goederen en diensten te ontvangen uit naam en voor rekening van de Klant. Met het 

invoeren van de Pincode bevestigt de houder/bezitter van de Carfood Tankpas de volledige 

en correcte ontvangst van goederen en diensten alsook de verplichting tot betaling. Dit is 

juridisch bindend voor de Klant. Als het niet mogelijk is een Pincode in te voeren, is de 

participerende locatie gerechtigd de identiteit van de houder van de pas op een andere 

manier te verifiëren, bijv. door de handtekening van de persoon te vergelijken met die op 

de Carfood Tankpas, of door het  kenteken van het voertuig op de Carfood Tankpas te vergelijken met het voertuig op de locatie. 

 

4.3 De Klant verplicht zich jegens Carfood Motorbrandstoffen B.V. direct schriftelijk alle wijzigingen kenbaar te maken die te 

maken hebben met adressering, facturering en voorts alle gegevens die in de relatie tussen Carfood Motorbrandstoffen B.V. en 

de Klant noodzakelijk zijn voor het ongestoord doen voortduren van de relatie. 

 

4.4 Indien de Klant met de Carfood Tankpas LNG tankt, is de Klant verplicht om in het bezit te zijn van een geldig certificaat 

(Tanken Vloeibaar Methaan), dan wel zich bereid te verklaren een cursus tot certificering te volgen om het certificaat te behalen. 

 

4.5 Voor het gebruik van de Carfood Tankpas krijgt de Klant toegang tot Carfood Motorbrandstoffen B.V. online portal (hierna: 

Online Portal). De Klant kan een account aanmaken middels een email adres en het invoeren van een wachtwoord. De Klant 

verplicht zich het wachtwoord van de Online Portal te allen tijde geheim te houden en daartoe alle benodigde maatregelen te 

nemen. De gehele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Online Portal ligt bij de Klant. In de Online Portal kan 

functionaliteit komen waarmee de Klant onder meer haar Pincode kan wijzigen, de Carfood Tankpas blokkeren, limieten 

aanpassen, een nieuwe Carfood Tankpas bestellen en gedane transacties van de vorige werkdag inzien. De Klant is, indien online 

mogelijk, zelf verantwoordelijk voor het instellen van eventuele (betalings)limieten op de Carfood Tankpas en ieder gebruik van 

de Online Portal. Aan het instellen van de (betalings)limieten en het gebruik van de Online Portal kunnen geen rechten worden 

ontleent.  

 

Artikel 5 Facturatie 

5.1 De Klant dient het bedrag aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. waarvoor aankopen zijn gedaan, respectievelijk is getankt en 

welk bedrag is aangegeven op het kassasysteem, respectievelijk afleveringsbewijs éénmaal per 7 dagen aan Carfood 

Motorbrandstoffen te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Klant ontvangt periodiek een omschrijving, van de met de 

Carfood Tankpas aangekochte brandstoffen, en/of shopartikelen en/of andere goederen of diensten. Klant machtigt op verzoek 

van Carfood Motorbrandstoffen B.V. tot het automatisch doen incasseren van verschuldigde bedragen ten laste van een door 

Klant aangehouden bankrekening op basis van een automatische incasso(formulier) of een Business-to-Business 

incasso(formulier). Klant zal te allen tijde zorg dragen voor voldoende saldo op deze rekening. Bedrijven kunnen op aanvraag 

een gespecificeerde (e-)factuur ontvangen. De factuur en/of het bankafschrift geeft aan welk totaalbedrag, inclusief BTW, Klant 

over de op het overzicht aangegeven periode aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. is verschuldigd. 

 

5.2 Indien onverhoopt een incasso door de bank van de Klant wordt geweigerd, is Carfood Motorbrandstoffen B.V. gerechtigd 

met onmiddellijke ingang het gebruik van de Carfood Tankpas te blokkeren. Pas als Klant al zijn betalingsverplichtingen 

voortvloeiende uit het gebruik van de Carfood Tankpas heeft voldaan, inclusief de door Carfood Motorbrandstoffen B.V. 

gemaakte extra (buiten)(gerechtelijke) kosten, kan de blokkering worden opgeheven. 

 

5.3 De Klant verplicht zich hierbij dat de Overeenkomst door de Klant wordt ondertekend door de Directeur-grootaandeelhouder 

(DGA) van de Klant en/of door een andere rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Klant. Ter meerdere zekerheid staat de Klant 

er voor in dat aan de Klant gelieerde entiteiten waaronder begrepen holding/dochter/zuster maatschappij borg zullen staan voor 

alle op de Klant rustende (betalings)verplichtingen.  
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Artikel 6 Intrekking machtiging  

6.1 Intrekking door de Klant van de verstrekte machtiging van deze Overeenkomst is slechts 

mogelijk indien de Klant Carfood Motorbrandstoffen B.V. hiervan bij aangetekend schrijven 

op de hoogte stelt waarbij tevens een termijn van twee weken in acht wordt genomen voor 

de bepaling van de formele einddatum van de eerder afgegeven incassomachtiging. 

Gedurende deze termijn 

van twee weken blijft de door de Klant afgegeven incassomachtiging volledig van kracht, 

zodat Carfood Motorbrandstoffen B.V. in staat wordt gesteld betaling te verkrijgen voor 

alle door middel van de Carfood Tankpas gedane transacties. Intrekking van de incassomachtiging door de Klant geeft Carfood 

Motorbrandstoffen B.V. het recht onverwijld het gebruik van de Carfood Tankpas te blokkeren. 

 

Artikel 7 Verlies of Diefstal 

7.1 Bij verlies of diefstal van de Carfood Tankpas dient Klant Carfood Motorbrandstoffen B.V. hiervan onmiddellijk telefonisch, 

gevolgd door een schriftelijke bevestiging per brief en/of fax en/of e-mail, in kennis te stellen. Carfood Motorbrandstoffen B.V. 

zal direct (binnen 1 werkdag) na de melding de vermiste Carfood Tankpas voor verder gebruik blokkeren.  

 

7.2 Tot aan het moment dat Carfood Motorbrandstoffen B.V. heeft bevestigd dat de betreffende Carfood Tankpas geblokkeerd 

is, blijft de Klant aansprakelijk voor kosten verbonden aan het gebruik van de Carfood Tankpas en voor de transactie(s) die met 

de Carfood Tankpas zijn uitgevoerd. Voor het verstrekken van een nieuwe Carfood Tankpas zijn overeenkomstig artikel 1 de 

standaard aanmaakkosten verschuldigd. 

 

Artikel 8 Duur & Beëindiging 

8.1 De Overeenkomst voor afname en gebruik van een Carfood Tankpas is aangegaan voor onbepaalde tijd en is ingegaan op de 

dag waarop de Carfood Tankpas door Carfood Motorbrandstoffen B.V. is verzonden aan de Klant of aan de Klant is overhandigd.  

 

8.2 Carfood Motorbrandstoffen B.V. en de Klant hebben ieder het recht om de Overeenkomst met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand op te zeggen. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven. Klant is verplicht bij beëindiging van 

de Overeenkomst de verstrekte Carfood Tankpas binnen 2 werkdagen na het einde van de opzegtermijn per aangetekende post 

te versturen naar Carfood Motorbrandstoffen B.V. gevestigd te Groot-Ammers, op de Wilgenweg 4 (2964 AM). De Carfood 

Tankpas geldt als ingeleverd indien de Carfood Tankpas in ontvangst is genomen door Carfood Motorbrandstoffen B.V. en 

Carfood Motorbrandstoffen B.V. deze in ontvangstneming heeft bevestigd aan de Klant. Carfood Motorbrandstoffen B.V. 

verplicht zich om de Carfood Tankpas te blokkeren binnen 5 officiële werkdagen na bevestiging van ontvangst van de Carfood 

Tankpas.  

 

8.3 Carfood Motorbrandstoffen B.V. heeft het recht met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling de Overeenkomst, 

inclusief het gebruik van de Carfood Tankpas te beëindigen indien:  

(i) de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en het 

aanvraagformulier niet, niet volledige of niet tijdig nakomt.  

(ii) de Klant surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard 

(iii) de Klant (tijdelijk) haar onderneming staakt of beëindigd.  

 

8.4 Het is de Klant niet toegestaan (enige rechten en/of verplichtingen uit) Overeenkomst aan een derde over te dragen, dan 

wel enige aanspraken te cederen.  
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Artikel 9 Aansprakelijkheid  

9.1 Carfood Motorbrandstoffen B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) 

schade die Klant lijdt en is ontstaan door het gebruik van de Carfood Tankpas, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot het niet functioneren en/of niet aanvaarden van de 

Carfood Tankpas, tenzij deze schade is ontstaan door opzet op bewuste roekeloosheid van 

Carfood Motorbrandstoffen B.V. 

 

9.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die de Klant lijdt als gevolg van het  

(onzorgvuldige) gebruik van de Carfood Tankpas en de Klant vrijwaart Carfood Motorbrandstoffen B.V. hierbij dan ook tegen alle 

schade en kosten die de Klant en/of een Derde lijdt door het gebruik van de Carfood Tankpas.  

 

9.3. Carfood Motorbrandstoffen B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die de Klant lijdt en is ontstaan 

door skimming en/of kopiëren en/of frauderen van en met de Carfood Tankpas of enig ander gebruik van derde van (een) 

gekopieerde kaart(gegevens). 

 

9.4 De Klant verricht enkel transacties met de Carfood Tankpas indien en voorover de Klant over voldoende financiële middelen 

beschikt om de transactie te kunnen betalen. Indien achteraf blijkt dat dit niet het geval is, is de wettelijke vertegenwoordiger 

van de Klant hoofdelijk aansprakelijk voor deze tekortkoming en zal hij/zij op eerste verzoek van Carfood Motorbrandstoffen 

B.V. de openstaande betaling(en) voldoen. 

 

Artikel 10 Overige bepalingen 

10.1 Carfood Motorbrandstoffen B.V. heeft te allen tijde het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden Carfood Tankpas 

te wijzigen of aan te vullen. In geval Carfood Motorbrandstoffen B.V. dit recht uitoefent heeft Klant het recht de Overeenkomst 

met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 

10.2 Voor het aanvragen en het gebruik van de Carfood Tankpas verwerkt Carfood Motorbrandstoffen B.V. persoonsgegevens 

van de Klant. Carfood Motorbrandstoffen B.V. heeft op haar website een privacyverklaring staan waarin wordt beschreven op 

welke manier wordt omgegaan met persoonsgegevens.  

https://www.carfood.nl/wp-content/uploads/2020/07/Privacyverklaring-Den-Hartog-B.V-2020.pdf 

 

10.3 Voor zover de producten en diensten die zijn aangeschaft met de Carfood Tankpas worden geleverd en/of verleend door 

Carfood Motorbrandstoffen B.V.  zijn de Carfood Motorbrandstoffen Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Carfood 

Motorbrandstoffen Algemene Voorwaarden worden op eerste aanvraag verstrekt en zijn tevens gedeponeerd bij het 

Handelsregister van de regionale Kamer van Koophandel en Fabrieken. De laatst gedeponeerde voorwaarden zijn steeds van 

kracht, onder gelijktijdig vervallen van eerder gedeponeerde voorwaarden. 

 

10.4 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en 

de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan voor de nietige 

c.q. het vernietigde beding een vervangende regeling treffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk de aard en strekking van de 

oorspronkelijke bepaling in acht genomen.  

 

Artikel 11 Toepasselijk recht & Forumkeuze 

11.1 Op deze Overeenkomst en het Aanvraagformulier en alle tussen Carfood Motorbrandstoffen B.V. en Klant bestaande 

overeenkomsten en rechtsverhoudingen, inclusief geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. D bepalingen van 

het Weens Koopverdrag worden hierbij uitgesloten. In geval van een geschil tussen Carfood Motorbrandstoffen B.V. en de Klant 

die voortvloeit uit, dan wel op enige wijze verband houdt met de Overeenkomst en de Carfood Tankpas, is de bevoegde rechter 

van de Rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd om kennis te nemen.  

 

Groot-Ammers, juli 2020 


