Exemplaar voor GREENPOINT SUPPLIES BVBA

Opgemaakt te Anzegem, …………………………………………………
Wordt overeengekomen tussen enerzijds :

exemplaar terug te sturen naar :

GREENPOINT SUPPLIES BVBA (maatschappelijke zetel)
Wetenschapspark 1, Plassendale 1
8400 OOSTENDE

GREENPOINT SUPPLIES BVBA
Grote Leiestraat 117
8570 ANZEGEM

info@gpsupplies.be
BTW nummer : BE 0818.080.083
IBAN nr. : BE73 7310 0497 4960
BIC : BEBB
Hierna genoemd de verkoper.

In het kader van de GDPR-wetgeving van 25.5.2018 verklaart GreenPoint
Supplies dat de onderstaande klantengegevens enkel zullen gebruikt worden
voor klant- en facturatiedoeleinden. Deze gegevens zullen in geen geval
doorgegeven worden aan derden voor commerciële doeleinden. Deze gegevens
kunnen ten aller tijde opgevraagd of aangepast worden. Dit kan gebeuren via
volgend e-mail adres : info@gpsupplies.be

En anderzijds : (In te vullen door klant)

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………(gebruik drukletters a.u.b.)
Straat en nr. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………………
BTW nummer : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN nr. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BIC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. : ……………………………………………. Gsm. : ……………………………………… Fax. : ………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
⃝ Ik kies voor een vrije PIN-code / ⃝ Ik kies een eigen code : gewenste PIN-code (4 cijfers) …………...
Hierna genoemd de klant.
De verkoper stelt, na ondertekening door de klant en na ontvangst van dit document, binnen de acht dagen gratis een kaart
ter beschikking aan de klant die kan gebruikt worden om CNG te tanken op de tankstations uitgebaat door de verkoper.
De tankstations uitgebaat door de verkoper zijn terug te vinden op www.gpsupplies.be/stations
De tankkaart is exclusief voor de klant en mag niet doorgegeven worden aan derden.
De klant is ten volle aansprakelijk bij het gebruik van de kaart en in geval van verlies wordt een administratieve kost van
€25.00 aangerekend voor de levering van een nieuw exemplaar.
De prijs van de geleverde brandstof wordt vermeld op de dispenser van het CNG tankstation en kan volgens de dagprijs
aangepast worden.
Er vindt maandelijks een uitlezing plaats van de data gekoppeld aan de brandstofkaart.
De klant verbindt zich er toe het factuurbedrag binnen de 8 dagen te betalen door overschrijving op het nummer BE73 7310
0497 4960 van de verkoper. Bij laattijdige betaling kan de verkoper beslissen om zonder enige vorm van schadeloosstelling
het contract éénzijdig te verbreken.
De klant is niet gebonden aan een minimum afname en kan ten aller tijde beslissen de samenwerking met de verkoper te
verbreken. De tankkaart moet dan wel binnen de 8 dagen teruggestuurd worden aan de verkoper.
Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan het betaalsysteem verbind de klant zich ertoe deze te volgen. Hiervan
zal hij schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
In tweevoud opgemaakt
De verkoper :
Datum :
Handtekening :

De koper :
Datum :
Handtekening :

Naam ondergetekende :

Naam ondergetekende :

Exemplaar voor de KLANT

Opgemaakt te Anzegem, …………………………………………………
Wordt overeengekomen tussen enerzijds :

GREENPOINT SUPPLIES BVBA (maatschappelijke zetel)
Wetenschapspark 1, Plassendale 1
8400 OOSTENDE
info@gpsupplies.be
BTW nummer : BE 0818.080.083
IBAN nr. : BE73 7310 0497 4960
BIC : BEBB
Hierna genoemd de verkoper.

In het kader van de GDPR-wetgeving van 25.5.2018 verklaart GreenPoint
Supplies dat de onderstaande klantengegevens enkel zullen gebruikt worden
voor klant- en facturatiedoeleinden. Deze gegevens zullen in geen geval
doorgegeven worden aan derden voor commerciële doeleinden. Deze gegevens
kunnen ten aller tijde opgevraagd of aangepast worden. Dit kan gebeuren via
volgend e-mail adres : info@gpsupplies.be

En anderzijds : (In te vullen door klant)

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………(gebruik drukletters a.u.b.)
Straat en nr. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………………
BTW nummer : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN nr. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BIC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. : ……………………………………………. Gsm. : ……………………………………… Fax. : ………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
⃝ Ik kies voor een vrije PIN-code / ⃝ Ik kies een eigen code : gewenste PIN-code (4 cijfers) …………...
Hierna genoemd de klant.
De verkoper stelt, na ondertekening door de klant en na ontvangst van dit document, binnen de acht dagen gratis een kaart
ter beschikking aan de klant die kan gebruikt worden om CNG te tanken op de tankstations uitgebaat door de verkoper.
De tankstations uitgebaat door de verkoper zijn terug te vinden op www.gpsupplies.be/stations
De tankkaart is exclusief voor de klant en mag niet doorgegeven worden aan derden.
De klant is ten volle aansprakelijk bij het gebruik van de kaart en in geval van verlies wordt een administratieve kost van
€25.00 aangerekend voor de levering van een nieuw exemplaar.
De prijs van de geleverde brandstof wordt vermeld op de dispenser van het CNG tankstation en kan volgens de dagprijs
aangepast worden.
Er vindt maandelijks een uitlezing plaats van de data gekoppeld aan de brandstofkaart.
De klant verbindt zich er toe het factuurbedrag binnen de 8 dagen te betalen door overschrijving op het nummer BE73 7310
0497 4960 van de verkoper. Bij laattijdige betaling kan de verkoper beslissen om zonder enige vorm van schadeloosstelling
het contract éénzijdig te verbreken.
De klant is niet gebonden aan een minimum afname en kan ten aller tijde beslissen de samenwerking met de verkoper te
verbreken. De tankkaart moet dan wel binnen de 8 dagen teruggestuurd worden aan de verkoper.
Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan het betaalsysteem verbind de klant zich ertoe deze te volgen. Hiervan
zal hij schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
In tweevoud opgemaakt
De verkoper :
Datum :
Handtekening :

De koper :
Datum :
Handtekening :

Naam ondergetekende :

Naam ondergetekende :

