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Krediet kaart overeenkomst 

         

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ondergetekende, 

 
Naam:______________________________________________Telefoonnummer:______________________ 

 

Adres:______________________________________________Kenteken:____________________________ 
 

P.C.+ Plaats:_________________________________________Naam Bestuurder:______________________ 

  

Klantnummer:_____________________________ Email Adres:____________________________________ 
 

KM stand invoeren:    Ja / Nee        Alleen Diesel: Ja / Nee    (Nee is alle brandstoffen) 

 
Ontvangt hierbij de Kredietkaart met het volgende nummer:___________ met pincode:___________    

onder de navolgende voorwaarden:            Gekozen pincode:___________ 

 
1 De kredietkaart wordt verstrekt tegen het bruikleenbedrag van € 7,50. 

2 De verstrekte kaart blijft onbetwist eigendom van Hoefnagel en Zoon b.v. 

3 De prijs van de gekochte brandstof betalen, zoals vastgesteld door Hoefnagel en Zoon b.v. op de dag van 

levering minus de gebruikelijke korting. 
4 Er wordt elke week afgerekend door middel van automatische incasso waarvoor u ons heeft gemachtigd. 

5 De minimum afname is € 100,00 brandstof per maand. 

6 Het paslimiet is gesteld op € ________ per dag  
7 De cliënt is en blijft aansprakelijk voor zijn kredietkaart en de betaling van de geleverde brandstof. 

8 Het is niet toegestaan de pincode op de pas te vermelden. 

9 De tankpas niet in de Auto bewaren. (i.v.m. diefstal en skimmen van de pas) 
10 Van deze kredietkaart kan alleen bij ons benzinestation gebruikt worden gemaakt. 

11 Tabaks- en shopartikelen dienen contant te worden betaald. 

12 Bij verlies of in gebreke raken van de kredietkaart dient de cliënt ons hiervan onmiddellijk schriftelijk in 

kennis te stellen, waarna het betreffende kredietkaartnummer wordt geblokkeerd. 
13 De cliënt kan na het verlies van zijn kredietkaart een nieuwe kredietkaart aanvragen, echter wordt dan wel 

opnieuw het bruikleenbedrag van € 7,50 in rekening gebracht. 

14 De overeenkomst kan te allen tijde door beide partijen met onmiddellijke ingang worden beeindigd, tegen 
inlevering van de kredietkaart en terugbetaling van het bruikleenbedrag, indien er geen openstaande posten 

aanwezig zijn. 

 

Opgemaakt te Nieuw Lekkerland, de _________________________(datum) 
 

Bankrelatie:________________  IBAN nummer:____________________ 

 
Door ondertekening verklaart bovengenoemde cliënt akkoord te gaan met de incassering van het 

factuurbedrag.  Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

(Voor zakelijke incasso’s moet een SEPA machtiging worden getekend) 
 

 

Handtekening Cliënt:__________________ 

 
Uw factuur wordt verstuurd per email. 


