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Gift Card 
Be ste lbo n

Klantinfo rmatie
Naam  va n uw bedri jf: ...................................................................................................................................... 

BTW Nr : BE

Activiteit: ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

Adres: ........ ......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Postcode: .......... ....................................... Gemeente: ....................................................................................

Facultatieve vermelding af te drukken op de Gift Card:
(bv : firmanaam, actie, promotie of specifieke boodschap)

(Enkel alfanumerieke karakters toegelaten - max. 27 letters - gratis)

Be s te lling  Gift Card s

Contactpersoon: .................... ........................................................................................................................................... 

Functie: ..... .....................................................................................................................................................................................

Tel : +32 (0)  ................................................................... Fax : +32 (0) ............................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................................................. 

Leveringsadres (indien ander adres): ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode: ............ ......................................  Gemeente: ........................................................................................

U wenst de kaart met uw eigen visual te personaliseren? 
Contacteer ons indien u wenst.

Gift Cards Prijs per eenheid lncl. BTW Hoeveelheid Totaal in €  lncl. BTW

Gift Card  van  25 €  25 €

Gift Card  van  50 €  50 €

Gift Card  van  100 €  100 €

Gift Card  van  200 €  200 €

Gift Card  van  500 € 500 €
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TOTA AL AANTAL GIFT CARDS =   €

lk trek hier mijn korting  al (zie label hiernaast) –  €

TOTAAL B TW inbegrepen =  €

Voor elke bestelling vragen wij u ee n b ijdrag e van 12 € voor de verzendkosten, plus 6 € p roductiekosten per doo s 
van maximum 100 kaarten. Herinnering : min.400 € per bestelling.

Bijzondere voorwaarden:
-

-

Opgelet, de Gift Cards
worden noch omgeruild noch
teruggenomen. Vervallen, verloren
of gestolen kaarten worden niet
vervangen. Enkel een defecte kaart kan
omgeruild worden tegen een nieuwe
voorafbetaalde kaart met daarop de
resterende waarde van de defecte kaart.
Na ontvangst van uw bestelbon
ontvangt u uw factuur. Eens deze
betaald is, zal u binnen de 4 tot
6 werkdagen uw gepersonaliseerde
kaarten per post ontvangen. Wordt deze
termijn overschreden, bel ons dan op
het nummer 02 288 99 29.

Gedaan  te: ................................................................................................................................. Stempel van uw bedrijf

op :  .......................................................................................................................................................... 

Naam:  ............................................................................................................................................... 

Handtekening*

* Algemene   T  o   t a  l E  n   e  r g  i e  s     G  i f  t   C   a  r d    verkoop voorwaarden werden gelezen en goedgekeurd

Gelieve het witte exemplaar per post naar TotalEnergies Marketing Belgium terug te sturen.
TotalEnergies Marketing Belgium n. v. Cards Service/ Gift Card - Handelsstraat 93 - 1040 Brussel

Per mail:  g ift-c ard@to tale ne rg ie s .c o m

 

 

Pro mo tie bo o dsc hap

 

 

  

 

 

 

   Kies uw bedrag,
volledig cijfer zonder decimalen (m in.15€ ) €

Ander e waarde (m in.15€ ) €
Andere waarde

Andere waarde

(m in. 15€ )

(m in. 15€ )

€

€

Ko rting
Totaal bedrag van uw 
bestelling

Korting

van 2 501 €  tot 4 000 € 0,5 %

van 4 001 €  tot 6 000 € 1,0 %

van 6 001 €  tot 10 000 € 1,5 %

van 10 001 € to t 20 000 € 2,0 %

meer dan 20 000 € 2,5 % 



ALGEMENE VOORWAARDEN TotalEnergies Gift Card

ARTIKEL 1 - VOORW ERP
Elke bestelling en elk gebruik van de TotalEnergies Gift Cards betekent dat 
de gebruiker de hierna volgende algemene voorwaarden aanvaardt. Deze 
algemene voorwaarden zijn bij voorrang van toepassing. De Algemene 
verkoopsvoorwaarden van TotalEnergies Marketing Belgium zijn slechts 
aanvullend van toepassing. Onderhavige algemene voorwaarden hebben als 
doel de werkingsmodaliteiten van de TotalEnergies Gift Card Service, de aankoop 
van brandstof en het gebruik van de TotalEnergies Gift Cards (de “Kaarten”) te 
definiëren die het mogelijk maken de producten aangeduid in artikel 2 in een 
Netwerk van verkooppunten in België (het “Netwerk”) af te halen. Het Netwerk 
kan op elk ogenblik gewijzigd worden. De gids met deze verkooppunten is op 
eenvoudige vraag bij TotalEnergies Marketing Belgium NV (hierna “TotalEnergies 
Marketing Belgium”) evenals via de Internetsite www.services.totalenergies.be 
te krijgen.

ARTIKEL 2 - PRODUCTEN
Met de Kaarten kan in de verkooppunten in België brandstof (de “Producten”) 
afgehaald worden. TotalEnergies Marketing Belgium kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor de eventuele tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid 
van de Producten in één of meerdere verkooppunten. TotalEnergies Marketing 
Belgium zal op elk ogenblik de Producten kunnen aanvullen of wijzigen. Elke 
klacht betreffende een gebrekkig Product moet binnen de week die volgt op de 
ontdekking van het gebrek aan TotalEnergies Marketing Belgium bekendgemaakt 
worden en vergezeld zijn van de desbetreffende bewijsstukken. Na deze termijn 
zal geen enkele klachten nog ontvankelijk zijn.

ARTIKEL 3 -W ERKING VAN DE KAART

1. Uitgifte en facturat ie
De Klant kan Kaarten bestellen bij TotalEnergies Marketing Belgium, voor een 
bedrag van minimum 400 EUR per bestelling en minimum 15 EUR / maximum 
1000 EUR per bestelde Kaart, door middel van het formulier uitgegeven door 
TotalEnergies Marketing Belgium. De Kaarten zullen gefactureerd worden aan 
het bedrag dat op de kaart staat, met aftrek van de eventueel toegekende korting. 
Het bestelformulier legt bovendien de deelname in de verzendkosten vast 
evenals de productiekost per doos van 100 kaarten die de Klant ten laste gelegd 
zal worden. Na betaling van de overeenkomstige factuur zal TotalEnergies 
Marketing Belgium de Klant het aantal gevraagde Kaarten leveren, geladen met 
de waarde bepaald tijdens de bestelling. De Kaarten worden aan de Klant gele- 
verd binnen de 6 werkdagen na de betaling van zijn bestelling. Wanneer deze niet 
binnen deze termijn ontvangen worden, kan de Klant TotalEnergies Marketing 
Belgium onmiddellijk en aangetekende brief sturen om deze op de hoogte te 
stellen dat de Kaarten niet ontvangen werden. Na een termijn van 10 dagen na 
betaling wordt geen enkele klacht nog aanvaard en worden de Kaarten na deze 
termijn beschouwd als zijnde geldig ontvangen door de Klant.

2. Gebruik
Elke aan de Klant overhandigde kaart maakt het voor deze mogelijk voor een 
vooraf bepaald bedrag Producten af te halen. De afhaling van Producten door 
middel van een Kaart kan in één of meerdere keren gebeuren, tot het saldo 
opgebruikt is. Om elke productafhaling te valideren, moet de Kaart vooraf in de 
kaartlezer van het verkooppunt ingebracht worden na introductie van de code op 
de Kaart. De code in kwestie is in geen geval een vertrouwelijke code en beschermt 
de Kaart dus niet tegen frauduleus gebruik. TotalEnergies Marketing Belgium kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele onbeschikbaarheid van de 
kaartlezer in het verkooppunt. De Producten zullen gefactureerd worden aan de op 
de dag van de afhaling aan de pomp uitgehangen prijzen.

3. Geldigheid van de Kaarten
Deze Kaart blijft geldig tot en met de laatste dag vermelde op de kaart. Een 
nietgeldige Kaart kan door het verkooppunt bewaard of in beslag genomen 
worden. Het is aan de Klant om het saldo van elke Kaart op te gebruiken vóór het 
einde van de geldigheid hiervan. Elk binnen deze termijn niet-afgehaald en op de 
Kaart geladen bedrag is voor de Klant verloren. De Klant blijft verantwoordelijk 
voor zijn Kaart en het gebruik ervan tot aan het einde van de geldigheidsperiode.

4 . Bewaring van de Kaarten en Duplicata
De Klant bewaart de Kaarten die hem worden toevertrouwd. Uit dien hoofde 
zal hij meer bepaald alle nuttige maatregelen treffen om verlies, diefstal of 
beschadiging ervan te vermijden. De Klant zal aansprakelijk zijn voor het gebruik 
dat gemaakt wordt van de Kaarten. De Kaarten kunnen niet omgeruild noch 
teruggenomen worden. Het op een verloren of gestolen Kaart geladen bedrag 
kan in geen geval gerecupereerd worden. In geval van verlies of diefstal kan de 
Klant of zijn Mandataris aan TotalEnergies Marketing Belgium vragen een nieuwe 
kaart uit te geven, zonder dat het op de verloren of gestolen Kaarten opgeladen 
bedrag kan worden gerecupereerd. Een defecte Kaart kan ingeruild worden 
voor een nieuwe Kaart die vooraf opgeladen is met het op de defecte Kaart 
overblijvende bedrag.

5. TotalEnergies Marketing Belgium kan van rechtswege en zonder 
gerechtelijke tussenkomst, de geldigheid van de Kaart(en) van de Klant schorsen 
in geval van niet-naleving door de Klant van de Algemene Voorwaarden, in 
geval van fraude, abnormaal gebruik en in geval van niet-betaling of notoire 
insolvabiliteit van de Klant. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder 
vooropzeg en zonder afbreuk te doen aan elke mogelijke schadevergoeding 
waarop TotalEnergies Marketing Belgium recht heeft.

ARTIKEL 4  - EIGENDOMSOVERDRACHT - RISICO-OVERDRACHT 
De verkoop van Producten gebeurt tijdens de betaling ervan, de
eigendomsoverdracht is bijgevolg uitgesteld. De overdracht van de risico’s op
verlies of beschadiging van de gekochte Producten gebeurt bij afhaling ervan in 
het verkooppunt via de overeenstemmende Kaart.
UITTREKSEL UIT DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN A.V. 2014 (1)
1. De producten worden gefactureerd tegen de verkoopsprijs geldig op de dag 
van de levering. Elke afwijking van deze bepaling wordt slechts ten voorlopige 
titel toegestaan en brengt in geen geval schuldvernieuwing teweeg.
4. De verkoper heeft het recht de leveringen op te schorten of te beperken in geval 
van oorlog, oproer, staking, pandemie, invoer- of uitvoerbeperkingen, blokkade, 
ongevallen van alle aard, zelfs onderweg voorgekomen, gebrek aan verpakking 
of vervoermiddelen, tekort aan producten of grondstoffen, beperkingen van 
alle aard zowel voorgevallen in de landen van productie als in de landen van 
consumptie, geval van overmacht, toeval en elk feit dat de mogelijkheid van de 
verkoper beperkt om de producten aan te kopen, te vervoeren, in te voeren, te 
lossen of te verdelen. In geval van verhoging van salarissen, taksen, rechten, 
belastingen, vervoer- of verzekeringskosten, stijging van grondstofprijzen, of 
in geval van welkdanige oorzaak ook die de kostprijs zou kunnen verhogen, 
behoudt de verkoper zich het recht voor de in het contract aangeduide 
prijzen naar verhouding te verhogen. Ingeval van verstoring van de normale 
petroleummarkt door een beslissing van om het even welke overheid of door 
een onvoorziene gebeurtenis, zal de verkoper elke bijzondere voorwaarde die 
afwijkt van onderhavige algemene voorwaarden mogen schorsen. De koper 
heeft het recht om het contract zonder schadevergoeding te beëindigen indien 
de toepassing van deze bepaling langer duurt dan zes maanden, te rekenen 
vanaf het begin van de opschorting of toegepaste beperking. Indien de koper 
een exclusieve verplichting heeft jegens de verkoper, wordt de termijn van zes 
maanden teruggebracht tot drie maanden.
5. De verkoper zal zich naar best vermogen inspannen om de producten binnen 
de overeengekomen termijn te leveren. In geval van vertraging bij de levering 
en op voorwaarde dat de koper een schriftelijke herinnering verstuurd heeft en 
dat 48 uur nadat de verkoper hoger genoemde herinnering ontvangen heeft, 
de producten nog steeds niet geleverd werden en dat deze vertraging enkel en 
alleen aan de verkoper te wijten is, kan de koper per dag vertraging een forfaitaire 
schadevergoeding van 0,5% van het totale bedrag van de bestelling met een 
maximum van 15% van het totale bedrag van de bestelling, van de verkoper 
vorderen. De koper moet de aard en de kwaliteit van de producten controleren 
op het ogenblik van de levering. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen 
of bezwaren binnen de drie dagen na de levering, wordt de koper geacht de 
producten aanvaard te hebben. (…)
6. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Andere aanvaarde betalingswijzen 
brengen in geen geval schuldvernieuwing teweeg. Alle facturen vervallen op de 
erop vermelde vervaldatum. Indien de factuur vervalt in een weekend of op een 
feestdag, dan is de factuur betaalbaar de eerste werkdag ervoor. In geval van 
betaling per domiciliëring geldt de factuur als pre-notificatie van debet die wordt 
uitgeoefend op de vervaldatum vermeld op de factuur. De prenotificatietermijn 
wordt beperkt op minimum 5 dagen.
Op iedere niet-betaalde vervallen factuur is van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd, vanaf de vervaldatum 
tot op het ogenblik van volledige betaling, waarbij iedere begonnen maand 
als volledig verschuldigd beschouwd wordt. Bovendien zal elke onbetaalde 
factuur, nadat een eerste schriftelijke aanmaning aan de koper werd gestuurd, 
automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 9%, 
met een minimum van 50 €, ter vergoeding van het nadeel berokkend aan de 
verkoper in het beheer en organisatie van zijn onderneming. Ingeval van niet 
gerechtvaardigd gebruik door de koper van zijn recht op terugbetaling voorzien 
door de artikelen VII.46 en VII.47 van het Wetboek van economisch recht, zal de 
verkoper het recht hebben op terugbetaling - bovenop de schadevergoeding en 
nalatigheidsintresten hierbovenvermeld - van alle kosten door hem gedragen die 
betrekking hebben op het niet gerechtvaardigd door de koper uitgeoefende recht 
op terugbetaling. De koper moet de correcte toepassing van de tariefbepalingen 
en eventuele overeengekomen kortingen verifiëren en dit voor elke betaling van 
de factuur. Iedere betwisting na betaling van de betrokken factuur zal buiten 
beschouwing blijven. Alle taksen of rechten, vastgesteld of vast te stellen door 
enige administratieve overheid, zijn ten laste van de koper. De aanvaarding of 
betaling van een factuur geldt als aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden van 
de verkoper, ook voor toekomstige leveringen.
8. Het risico van de producten wordt aan de koper overgedragen bij levering, 
onverminderd art. 1138 al. 2 Burgerlijk Wetboek. Nochtans, en behoudens 
andersluidend beding, blijven de producten eigendom van de verkoper tot op 
het ogenblik van de volledige betaling van de gefactureerde prijs, de eventuele 
moratoire intresten en andere vergoedingen verschuldigd door de koper. Indien 
de producten doorverkocht worden aan een derde vóór volledige betaling door 
de koper, licht deze laatste de derde koper in over het eigendomsvoorbehoud 
van de verkoper en brengt hij de verkoper op de hoogte van de overdracht zodat 
deze zijn rechten kan vrijwaren en, desgevallend, ten aanzien van de derde een 
terugvordering kan uitoefenen op de verkoopprijs.
11. Elke verkoop is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen
vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van
Brussel. In geval van een geschil met een consument in de zin van Boek
VI van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming, zal de verkoper enkel voor de hoven en rechtbanken van 
Brussel gedaagd kunnen worden. De consument zal, naar keuze van de verkoper, voor 
één van de rechters bepaald in artikel 624, 1e, 2e en 4e van het Gerechtelijk Wetboek 
gedaagd kunnen worden.
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