
INLICHTINGEN 
1. Voor aandrijvingen van dieselmotoren op de openbare weg mag uitsluitend art. 09 of 39 gebruikt worden.  
 

2. ACCIJNSVRIJE GEDENATUEERDE WHITE-SPIRIT. 
De hierop voorkomende gedenatureerde white-spirit mag niet als motorbrandstof gebruikt worden. Na gebruik mag de white-
spirit niet worden herwonnen, behoudens toelating van de Directeur-generaal van het bestuur der Douanen en Accijnzen. 

Bij overtreding van deze verbodsbepalingen worden de leveringen van de gedenatureerde white-spirit stopgezet  
en stelt het bestuur der Douanen en Accijnzen bovendien vervolgingen in. 
 

3. GASOLIE VERWARMING. 
Mag niet gebruikt worden voor industrieel en commercieel gebruik, zoals omschreven in het Koninklijk Besluit van 29.12.1992 
behoudens spontane verklaring door de verbruiker en kwijting door zijn te doen van het accijnsrecht voorzien voor dit verbruik. 

 
4. Elk gebruik dat aanleiding geeft tot een aanvullend bedrag inzake accijnzen, verplicht u tot de spontane betaling                                                                           
ervan op het kantoor der accijnzen. 

                                                
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. 

1. Al onze overeenkomsten verbinden de partijen en hun rechthebbenden. Verandering van adres of overdracht, stelt 
geen einde aan de overeenkomst indien “firma” er geen kwijtschelding van geeft  of  de overdracht erkend heeft.  

 
2. De goederen blijven eigendom van de “ Firma “ tot de integrale betaling van de betreffende factuur geschiedt. Het risico met 
betrekking tot de geleverde goederen gaat echter reeds over op de klant vanaf het moment van levering.  

 
3.Cliënt is ertoe gehouden kwaliteit en kwantiteit na te zien bij aflevering en voor het lossen. Nadien worden daaromtrent geen 
klachten meer aanvaard. Het opslaan van de koopwaar geschiedt op de wijze en de plaats aangeduid door “Cliënt”, die 

daarvoor het risico en de volledige verantwoordelijkheid draagt, zowel wat betreft de opslagmogelijkheid voor de bestelde 
hoeveelheid als de aanvoermogelijkheden tot de opslagplaats. 
 

4.De brandstoflevering moet kunnen gebeuren vanop de openbare weg, met een maximum afstand van 40 meter. Indien de 
tankwagens door de klant verzocht worden om, voor de levering, de eigendom van de klant op te rijden, gebeurt dit onder 
verantwoordelijkheid van de klant.  
 
5.Door een bestelling te plaatsen bij Duru brandstoffen, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, bevestigt de klant dat zijn installatie 
volledig in orde is aangaande de wettelijke reglementeringen terzake en voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de bestelde 

producten te ontvangen en op te slaan. Alle gevolgen met betrekking tot de levering in een niet reglementaire installatie val len 
onder de verantwoordelijkheid van de klant. 
 

6. Al onze offerten zijn vrijblijvend. Wat de prijzen en de voorwaarden betreft verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in 
de offerte. Bij gebreke van deze vermelding kunnen zij op elk ogenblik eenzijdig door ons gewijzigd worden.  
 

7.De leveringstermijnen worden slechts aangegeven ten titel van aanduiding en zonder enige verbintenis. 
 
8. De verkoopsprijzen worden vastgesteld rekening houdend met de markt- en prijzenconjunctuur van het ogenblik 

van de levering. Elke verandering van deze conjunctuur of van één of meerdere elementen die de berekeningsbasis van de 
verkoopprijzen uitmaken, en van aard zijn deze te beïnvloeden of daaraan wijziging te brengen, geeft “Firma” het recht de op 
dat ogenblik reeds aangegane verbintenissen te herzien en aan te passen. 

 
9. Alle verkopen van “Firma” zijn contant betaalbaar ten maatschappelijke zetel, tenware uitdrukkelijk anders beschikt 
werd en hiervan bijzondere vermelding gemaakt wordt. Het aanbieden van wisselbrieven doet geen afbreuk aan deze 

voorwaarden. Elke vertraging van betaling maakt alle nog door “Cliënt” aan “firma” verschuldigde bedragen onmiddellijk 
opeisbaar, met dien verstande dat hierin dus ook begrepen zijn de eventuele nog openstaande en met termijn van betaling 
bedongen overeenkomsten, anders dan diegene waarvoor de laattijdige betaling werd vastgesteld. 

 
10. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in geval van niet-betalen op de vervaldag van de factuur, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 1%per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien, na 

ingebrekestelling, zal de Cliënt als forfaitair schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een 
vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 12% op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 175euro,en 
dit zonder afbreuk te doen aan de intrestvergoeding. 

 
11. In geval van niet-betaling van de prijs van de levering op de door de verkoper vooropgestelde vervaldag, wordt de 
overeenkomst van rechtswege automatisch en van zelfsprekend ontbonden. Iedere inbreuk door “Cliënt” op één van de 

bepalingen van de overeenkomst houdt vanzelf de ontbinding ervan in lastens “Cliënt” en doet in hoofde van “Firma” het recht 
ontstaan deze ontbinding in rechte te doen bevestigen en schadevergoeding lastens “Cliënt” te vorderen. 
 

12. Wijziging of vernietiging, hetzij geheel of gedeeltelijk, van één of meer bepalingen dezer verkoopsvoorwaarden,  
heeft geen verzaking aan noch vernietiging van de overige voorwaarden als gevolg. 
 

13. In geval van betwisting van welke aard ook, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd. Eventueel aan te rekenen 
bijdragen van welk aard ook op verkochte producten, maken integraal deel uit van de aan te rekenen prijs van het product. 
Deze bijdragen kunnen door eender welke beroepsorganisatie of welke andere vereniging waartoe “Cliënt” behoort of die hem 

vertegenwoordigt, opgelegd worden. Firma behoudt zich het recht voor om deze bijdragen ineens te verrekenen of d.m.v. een 
aparte bijdrage – factuur aan te rekenen. Deze eventuele bijdragen vormen evenwel een essentieel bestanddeel bij de 
prijsbepaling van het product. 


