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PARTIJEN:
1.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTI TANK CARD B.V., statutair
gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en kantoorhoudende te (2132 JE)
Hoofddorp aan de Antareslaan 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
34069864, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer P.W. Roozeman;
verder aangeduid als: ‘MTc”;
en

2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [firmanaam]
,statutair gevestigd en kantoorhoudend aan [straat & huisnummer]
te [postcode & plaats]
van Koophandel onder nummer [nummer]

, ingeschreven bij de Kamer
, ten deze rechtsgeldig

vertegenwoordigd door haar bestuurder de [naam bestuurder]

;

verder aangeduid als: het “Accepterende Benzinestation”;
partijen sub 1 en 2 verder ook aan te duiden als: “Partijen”, en ieder afzonderlijk als: “Partij”;

NEMEN IN AANMERKING DAT:

A.

MTc zich bezig houdt met het door middel van een elektronische pas centraal administreren van
de aankoop van motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten die op
benzinestations worden verkocht, als ook aanverwante diensten zoals parkeren en elektrisch
laden;

B.

het Accepterende Benzinestation zich bezig houdt met de verkoop van motorbrandstoffen,
smeermiddelen en andere motorvoertuig gerelateerde producten waarvan de verkoop door
benzinestations is toegestaan;

C.

MTc houders van haar elektronische pas de mogelijkheid wil bieden om door middel van deze
pas motorbrandstoffen, smeermiddelen en andere toegestane producten af te nemen van het
Accepterende Benzinestation;
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D.

het Accepterende Benzinestation zijn klanten de mogelijkheid wil bieden om zijn producten af te
nemen door middel van het gebruik van een door MTc verstrekte elektronische pas en waarbij de
voor deze producten verschuldigde vergoedingen achteraf door MTc worden voldaan;

E.

Partijen daartoe een samenwerking willen aangaan en de afspraken hieromtrent wensen vast te
leggen in de onderhavige overeenkomst;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1.

DEFINITIES

1.1

Behalve waar in de Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd) anders wordt bepaald of door de
context anders wordt vereist, gelden bij de interpretatie van de Overeenkomst de volgende
uitgangspunten:
a)

het enkelvoud verwijst tevens naar het meervoud en vice versa;

b)

woorden van een bepaald geslacht verwijzen naar mannelijke, vrouwelijke en onzijdige
vormen;

c)

verwijzingen naar “schriftelijk” betreffen uitsluitend brieven en e-mails;

d)

geen bepaling uit de Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd enkel en
alleen als gevolg van het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de
Overeenkomst; en

e)

de kopjes boven artikelen dienen uitsluitend de leesbaarheid en hebben geen invloed op de
interpretatie van de Overeenkomst.

1.2

In de Overeenkomst zullen termen met een hoofdletter de volgende betekenis hebben:
Administratiekostenvergoeding

de door het Accepterende Benzinestation aan MTc
verschuldigde vergoeding in verband met de
administratieve kosten gemoeid met de verwerking
van Transacties, zijnde EUR 0,0057 (ex BTW) per liter
motorbrandstof zoals afgenomen door een
Gebruiker met gebruikmaking van de MultiTankcard.
De afname van autovloeistoffen wordt belast met
EUR 0,05 (ex BTW) per transactie en een wasbeurt
met EUR 0,20 (ex BTW) per transactie.
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Gebruiker

een natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder
is van een MultiTankcard

MTc Driver Dashboard

de applicatie waarmee Gebruiker de Producten kan
afnemen

MultiTankcard

een aan Gebruiker beschikbare gestelde pas, welke is
voorzien van een magneetstrip en/of chip die
elektronisch leesbare informatie bevat en met behulp
waarvan Gebruiker - in combinatie met de MTc
Driver Dashboard - de Producten kan afnemen

Overeenkomst

de onderhavige overeenkomst

Producten

de door het Accepterende Benzinestation
aangeboden motorbrandstoffen, motorolie,
koelvloeistoffen, ruitenwisservloeistoffen en
wasstraat

Transactie

iedere afname van Producten door Gebruiker door
middel van gebruikmaking van de MultiTankcard of
de MTc Driver Dashboard zoals geregistreerd en
doorgestuurd door het Accepterende Benzinestation
en goedgekeurd door MTc

Vergoedingen

de door MTc aan het Accepterende Benzinestation
verschuldigde vergoeding in verband met een
Transactie

2.

VERPLICHTINGEN T.A.V. SYSTEMEN

2.1

Het Accepterende Benzinestation zal zijn systemen aanpassen en al hetgeen doen dat nodig is
teneinde het gebruik van de MultiTankcard door Gebruiker bij het afnemen van Producten
mogelijk te maken.

2.2

Het Accepterende Benzinestation zal er voor zorgdragen dat alle door MTc benodigde gegevens
met betrekking tot het Accepterende Benzinestation te allen tijde op juiste en volledige wijze
zijn opgegeven in de online portal die MTc op haar website ter beschikking heeft gesteld.
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2.3

MTc zal voor de duur van de Overeenkomst de afname van Producten door gebruikmaking van
een MultiTankcard en de MTc Driver Dashboard mogelijk maken.

3.

PERSONENREGISTRATIE

3.1

Het Accepterende Benzinestation en MTc zullen eenieder, indien en voor zover zij
persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, voldoen aan alle wettelijke voorschriften
betreffende de in hun persoonsregistratie te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder
begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.

VERWERKING, GOEDKEURING TRANSACTIES, WIJZIGING TRANSACTIESPECIFICATIE

4.1

Het Accepterende Benzinestation zal op het moment dat een Transactie wordt verricht deze
Transactie tezamen met specificatie van die Transactie via een door MTc geaccepteerde
verwerkingscentrale ter goedkeuring aanbieden aan MTc via het online validatie systeem van
MTc.

4.2

MTc zal steeds gerechtigd zijn een Transactie niet goed te keuren. Indien MTc de betreffende
Transactie niet goedkeurt, zal zij het Accepterende Benzinestation hiervan zo snel mogelijk op
de hoogte brengen. MTc zal alsdan geen Vergoeding verschuldigd zijn voor de niet
goedgekeurde Transactie.

4.3

MTc zal steeds gerechtigd zijn de gegevens te wijzigen die de specificatie van een betreffende
Transactie dient te bevatten. MTc zal het Accepterende Benzinestation van een dergelijk
wijziging uiterlijk 1 maand vóór het doorvoeren van de wijziging op de hoogte stellen.

5.
5.1

BETALINGSVERPLICHTINGEN, FACTURERING EN BETALING
Het Accepterende Benzinestation is gehouden tot betaling van de
Administratiekostenvergoedingen aan MTc.

5.2

MTc is gehouden tot betaling van de Vergoedingen aan het Accepterende Benzinestation. MTc
zal eerst steeds de Administratiekostenvergoedingen verrekenen met de Vergoedingen op de
voet van artikel 6:127 BW.
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5.3

MTc zal daartoe eenmaal per twee weken namens het Accepterende Benzinestation een aan
MTc geadresseerde elektronische factuur verstrekken terzake van de Vergoedingen met
betrekking tot Transacties die in de twee voorafgaande weken hebben plaatsgevonden en onder
aftrek van de Administratiekostenvergoedingen betreffende diezelfde periode. MTc zal ervoor
zorgdragen dat de betreffende factuur een specificatie bevat van het aantal Transacties die in de
twee voorafgaande weken per etmaal zijn verricht.

5.4

De desbetreffende factuur zal steeds gelden als de verklaring van MTc tot verrekening conform
artikel 6:127 lid 1 BW.

5.5

MTc zal het op deze factuur vermelde bedrag binnen 10 dagen na de factuurdatum aan het
Accepterende Benzinestation voldoen door overmaking naar een door het Accepterende
Benzinestation opgegeven bankrekening.

5.6

MTc zal voornoemde factuur met bijbehorende specificatie beschikbaar stellen aan het
Accepterende Benzinestation via de online portal op de website van MTc door deze in de online
brievenbus van het Accepterende Benzinestation te plaatsen, waarna het Accepterende
Benzinestation de factuur en specificatie kan downloaden. Daarnaast zal MTc de factuur met
specificatie per e-mail versturen naar het door het Accepterende Benzinestation opgegeven emailadres.

5.7

In geval van een geschil omtrent de hoogte van de Vergoedingen is het online validatie systeem
van MTc leidend en geldt tussen Partijen als bewijs van de (hoogte van de) Vergoedingen.

6.

GEHEIMHOUDING

6.1

Zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na afloop daarvan zullen Partijen over en weer
verplicht zijn gegevens geheim te houden omtrent elkaars ondernemingen die in het kader van
de Overeenkomst bekend zijn gemaakt, voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter
hebben of terzake waarvan een Partij de ander nadrukkelijk geheimhouding heeft opgelegd.

6.2

Partijen zullen voornoemde verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan (i) hun
medewerkers en (ii) door hen, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, in te
schakelen derden.

Pagina 6

MultiTankcard

01-01-2018
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

7.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1

Het Accepterende Benzinestation is gehouden tot vergoeding van alle door MTc geleden schade
als gevolg van een niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door het Accepterende
Benzinestation van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

7.2

Het Accepterende Benzinestation vrijwaart MTc voor alle schade die zij lijdt als gevolg van
aanspraken door derden jegens MTc tot vergoeding van schade die is ontstaan in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst en die kan worden toegerekend aan het Accepterende
Benzinestation en/of door hem ingeschakelde derden.

8.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

8.1

De Overeenkomst wordt door Partijen aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk der
Partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden.

8.2

Partijen doen afstand van het recht de Overeenkomst (gedeeltelijk) te (doen) ontbinden of te
vernietigen.

8.3

Een Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door deze
schriftelijk op te zeggen in geval de andere Partij één of meer van haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze - binnen 14 dagen nadat zij in gebreke is
gesteld - nalaat de desbetreffende verplichting alsnog na te komen, tenzij de aard en omvang
van de tekortkoming de opzegging van de Overeenkomst niet rechtvaardigt.

8.4

Een Partij is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
door deze schriftelijk op te zeggen ingeval tijdens de duur van deze overeenkomst:
1)

de andere Partij een eigen aangifte tot faillietverklaring indient;

2)

het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd door een derde;

3)

aan de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

4)

executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere Partij voor
zover het goederen betreft die van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst welk beslag niet binnen drie weken na beslaglegging is opgeheven; en

5)
8.5

de andere Partij wordt ontbonden of haar bedrijf is beëindigd.

Indien Partijen op het moment van opzegging reeds prestaties ter uitvoering van de
Overeenkomst hebben ontvangen, zullen Partijen nimmer gehouden zijn tot ongedaanmaking
van deze prestaties.
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9.
9.1

OVERMACHT
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: uitval
van elektriciteit- en telecommunicatienetwerken, rampen, oorlog, oorlogsgevaar, terroristische
aanslagen, oproer en algemene stakingen die langer duren dan vijf dagen. Onder overmacht
wordt in elk geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte van personeel, stakingen anders
dan algemene stakingen die langer duren dan vijf dagen, verlate aanlevering of ongeschiktheid
van materialen of wanprestatie van door de desbetreffende Partij ingeschakelde derden.

9.2

Indien sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Wanneer de
overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de
Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van artikel 8.1.

10.

WIJZIGINGEN

10.1

MTc is steeds gerechtigd (de bepalingen uit) de Overeenkomst te wijzigen c.q. aan te vullen. MTc
zal het Accepterende Benzinestation van een dergelijke wijziging c.q. aanpassing op te hoogte
stellen, tenminste een maand vóór de beoogde wijziging c.q. aanvulling door de gewijzigde
Overeenkomst op de website van MTc te plaatsen, als ook door deze ter beschikking te stellen
aan het Accepterende Benzinestation door deze in de online brievenbus van het Accepterende
Benzinestation te plaatsen, welke brievenbus toegankelijk is via de online portal op de website
van MTc.

10.2

Indien het Accepterende Benzinestation de wijziging c.q. aanpassing niet wenst te accepteren,
dan dient hij MTc hiervan op de hoogte te stellen binnen 2 weken na de dag waarop de
gewijzigde Overeenkomst in zijn online brievenbus is geplaatst en is hij alsdan gerechtigd de
Overeenkomst schriftelijk te beëindigen door middel van opzegging met in achtneming van een
opzegtermijn van een maand, tenzij de aard van de beoogde wijziging c.q. aanpassing gezien
haar geringe betekenis de opzegging niet rechtvaardigt.
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11.

CORRESPONDENTIE

11.1

Correspondentie tussen [firmanaam]
naar de volgende adressen geschieden:

en MultiTankcard zal

- Wat betreft partij: [firmanaam]
Postadres:
Postcode:
Contactpersoon:
E-mail:
Telefoonnummer:
- Wat betreft MultiTankcard:
Postadres: Antareslaan 39, 2132JE Hoofddorp
E-mail: cs@mtc.nl
Telefoonnummer: 023 - 5620988

12.

OVERIGE BEPALINGEN

12.1

Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig is, blijven de overige bepalingen van de
Overeenkomst in stand. Partijen zullen met betrekking tot een nietige bepaling overleg voeren
teneinde een vervangende regeling te treffen waarop aan een zodanige wijze inhoud zal worden
gegeven dat de strekking van de Overeenkomst zoveel mogelijk in stand blijft.

12.2

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventueel uit de Overeenkomst of uit
overeenkomsten of zaken die daarvan het gevolg zijn voortvloeiende geschillen tussen Partijen
zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen, opgesteld in tweevoud en ondertekend:
Multi Tank Card B.V.

[Firmanaam]

Door: P.W. Roozeman

Door:

Functie: Directeur

Functie:

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:
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