Algemene voorwaarden Rijmar tankkaart voor motorvoertuigen januari 2017.
1. Deelneming
a. In Nederland gevestigde bedrijven die motorvoertuigen in gebruik hebben, kunnen voor wat betreft die motorvoertuigen
deelnemen aan het Rijmar kaartsysteem. Daartoe dient het bedrijf (hierna: ’de deelnemer’) een aanmeldingsformulier ingevuld en
ondertekend te zenden aan Rijmar BV, Postbus 1027, 6040 KA Roermond (hierna: Rijmar) of e-mailadres:administratie@rijmar.nl
Op basis van de verstrekte gegevens wordt per motorvoertuig door Rijmar een tankkaart ter beschikking gesteld, waarop staat
vermeld, het kenteken/ kenmerk van het betreffende motorvoertuig, alsmede naam en vestigingsplaats van betreffende deelnemer.
De kaart blijft eigendom van Rijmar en is, behoudens intrekking, geldig t/m de op de kaart vermelde datum.
b. Wijziging in de onder a bedoelde gegevens zal deelnemer onmiddellijk schriftelijk/mail aan Rijmar doorgeven.
2. Kaart en pincode
a. De kaart mag worden gebruikt door de bestuurders van motorvoertuigen waarvoor de kaart is verstrekt en voor vervangende
voertuigen, mits deze vervanging tijdelijk is.
b. De kaart dient met de grootst mogelijke zorg te worden bewaard. De kaart mag op generlei wijze worden nagemaakt of gewijzigd.
Per kaart wordt een geheim Persoonlijk Identificatie Nummer (‘pincode’) verstrekt aan de deelnemer. Deze pincode kan per kaart
verschillen, maar de deelnemer kan ook kiezen voor een pincode die geldig is voor al zijn kaarten. Echter hierdoor loopt de
deelnemer een verhoogd risico ten aanzien van misbruik bij verlies of diefstal (zie artikel 9). De deelnemer mag de pincode slechts
bekend maken aan de bestuurders van de betreffende motorvoertuigen. Hij zal de grootst mogelijke zorg voor de geheimhouding
van de pincode betrachten. De deelnemer zal de bestuurder(s) van de betreffende motorvoertuigen aanraden de schriftelijke
kennisgeving van de pincode te vernietigen. Indien aantekening van de pincode wordt gemaakt (doch zeker niet op de kaart) zal dat
in zodanige vorm geschieden dat die pincode op generlei wijze voor derden kenbaar is. De deelnemer zorgt voor een juist gebruik
van de kaart en pincode. Vanaf het moment van verstrekking van de pincode is de deelnemer aansprakelijk voor alle
verplichtingen, voortvloeiend uit het gebruik van de kaart met pincode.
3.

Door ondertekening van de offerte c.q. het aanmeldingsformulier staat de deelnemer ervoor in dat deze voorwaarden
worden nageleefd door hemzelf alsmede voor zover betrekking hebbend op het gebruik van de kaart en de pincode – door
de personen bedoeld in artikel 2.

4. Administratiekosten
a. Rijmar kan voor het gebruik van bepaalde producten/ diensten extra kosten in rekening brengen. De extra kosten en de producten/
diensten waarover deze worden geheven, zullen door Rijmar aan de deelnemer van tevoren bekend worden gemaakt door middel
van een tarieflijst.
b. Rijmar is te allen tijde gerechtigd de tarieven aan te passen, maar dient de deelnemer hierover schriftelijk van tevoren te berichten.
c. Voortgezet gebruik van de kaart na kennisgeving van tariefaanpassingen veronderstelt acceptatie van de wijzigingen door de
deelnemer.
5. Producten/ diensten
a. De kaart kan worden gebruikt voor aankoop van alle door de afnemer aan te geven producten en diensten.
6. Wijze van gebruik
a. De kaart is voorzien van een magneetstrip, waardoor deze elektronisch kan worden verwerkt op de stations voorzien van
elektronische kaartleesapparatuur. De bestuurder dient zich daartoe te identificeren d.m.v. het intoetsen van de pincode. De
transactie wordt automatisch geregistreerd. Door de bestuurder kan de kilometerstand worden ingetoetst. Ter controle worden per
transactie twee afleverbonnen geprint. Eén is bestemd voor het station; de andere aflevering bon is bestemd voor de bestuurder.
b. Op Rijmar stations die beschikken over een zogenaamde buitenkaartlezer (meestal in gebruik gedurende de uren dat het station
onbemand is), wordt na het intoetsen van de pincode per transactie slechts 1 afleverbon geprint. Deze bon is bestemd voor de
bestuurder.
c. Indien op het verkooppunt geen kaartleesapparatuur aanwezig is, dan wel tijdelijk buiten gebruik is, worden de transactiegegevens
met behulp van een uitgestelde betalingsbon vastgelegd. De ondertekening van deze bon bindt partijen. Deze tankingen zijn op een
afzonderlijk toegestuurde factuur herkenbaar. Ook hier worden twee bonnen geprint, de ondertekende bon is voor het station, de
tweede niet ondertekende bon is voor de bestuurder. De administratie van het station, alsmede de in of met een buitenkaartlezer
vastgelegde gegevens, leveren volledig bewijs tussen partijen op, behoudens tegenbewijs.
d. Rijmar kan met een deelnemer overeenkomen dat hij of zijn bestuurders, in de tussenliggende tijd dat de kaart(en) worden
aangevraagd, reeds kunnen tanken. Ook hier geldt artikel 6 sub c.
e. De kaart mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij hiervoor door Rijmar schriftelijk toestemming is verleend.

f.

Indien deelnemer / bestuurder producten of diensten aankoopt met de kaart, die niet in overeenstemming zijn met de, intern of met
Rijmar afgesproken af te nemen producten of diensten, blijft deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor alle verplichtingen
voortvloeiend uit het gebruik van de kaart.

7. Facturering/ afschrijving
a. De bedragen die door middel van de kaart worden afgerekend, worden aan de deelnemer periodiek gefactureerd. De factuur is
gespecificeerd per kenteken en transactie en luidt in Europese courant. De gefactureerde bedragen worden berekend aan de hand
van de op het moment van afname geldende prijzen.
b. De deelnemer machtigt, tenzij anders overeengekomen in offerte of aanmeldingsformulier, Rijmar door ondertekening van de
offerte c.q. het aanmeldingsformulier onherroepelijk om de bedragen die Rijmar van hem te vorderen krijgt ter zake van het met
hem overeengekomen te incasseren bij zijn bank of giro, met inachtneming van de overeengekomen krediettermijn. Eventuele
bancaire incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer. De deelnemer machtigt Rijmar door ondertekening van het
aanvraagformulier onherroepelijk om, in geval van gebruik van de kaart voor aankoop van producten of diensten bij derden, de
vorderingen die deze derden op de deelnemer verkrijgen aan Rijmar te doen overdragen. De deelnemer kan deze vordering
uitsluitend aan Rijmar bevrijdend betalen.
c. Rijmar heeft het recht om vanaf het eerste tijdstip dat automatische inning niet mogelijk blijkt onder artikel 7 sub b, dan wel vanaf
het moment van terugboeking als bedoeld onder artikel 7 sub b, de deelnemer, over de periode waarin betaling uitblijft, rente in
rekening te brengen over het verschuldigde bedrag, op basis van wettelijke rente zoals die van tijd tot tijd zal gelden.
d. De deelnemer staat, voor zover uit artikel 8 niet anders voortvloeit, in voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor
de producten en diensten die met de op zijn naam gestelde kaarten zijn afgenomen. Als geen automatische incasso is
overeengekomen zal deelnemer zorgen voor betaling van de aan hem geleverde producten en diensten binnen 8 dagen na ontvangst
van de factuur.
8. Verlies/ diefstal
a. De deelnemer dient verlies, diefstal of misbruik van de kaart en/ of pincode, onmiddellijk (ook in de nacht) te melden bij de politie
en bij Rijmar, telefoon (0475-329880). De melding dient per omgaande schriftelijk (mail) aan Rijmar te worden bevestigd,
vergezeld van een kopie van het proces-verbaal. Een vervangende kaart dient schriftelijk te worden aangevraagd. Een
teruggevonden kaart moet aan Rijmar worden teruggezonden en mag niet door de deelnemer zelf worden vernietigd.
b. De deelnemer is tot het tijdstip van melding bij Rijmar aansprakelijk voor elke transactie die is uitgevoerd na of als gevolg van
verlies, diefstal of misbruik en onzorgvuldig of frauduleus handelen. Hieronder vallen met name ook die gevallen waarbij de kaart
in combinatie met de bijbehorende pincode is bewaard.
c. Rijmar zal zich inspannen om, in die gevallen waarin de kaart en/ of pincode verloren of gestolen is, deze kaart in haar systeem zo
snel mogelijk te blokkeren. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 sub b, blijft de deelnemer echter in die gevallen tot die tijd,
doch maximaal 1 werkdag voor transacties in Nederland, verantwoordelijk voor de betalingen die met de kaart zijn gedaan.
9. Retournering kaart
a. Indien een voertuig waarvoor een kaart is afgegeven niet meer bij de deelnemer in gebruik is, dient de kaart, onklaar gemaakt
(bijvoorbeeld door middel van perforatie van de magneetstrip) te worden geretourneerd aan Rijmar. De deelnemer blijft
verantwoordelijk voor gebruik van door Rijmar niet retour ontvangen kaarten.
b. Indien een kaart om Rijmar moverende redenen wordt vervangen, is het onder a gestelde van toepassing.
10. Beëindiging
a. Rijmar is te allen tijde gerechtigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, de deelnemingsovereenkomst op te
zeggen.
b. Rijmar is voorts gerechtigd in alle gevallen waarin door de deelnemer/ bestuurder in strijd met deze Voorwaarden wordt
gehandeld, dan wel in geval van faillissement en/ of surseance van betaling van de deelnemer (een aanvraag of verzoek daartoe
daaronder begrepen), alsmede bij in gebreke blijven met betaling van facturen waarvan de krediettermijn is verstreken en tevens
indien de deelnemer gedurende meer dan zes maanden niet van een kaart gebruik heeft gemaakt, de deelnemer met onmiddellijke
ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, van verdere deelneming uit te sluiten c.q. het recht op het gebruik van één of
meerdere kaarten te beëindigen.
c. Indien de gegevens onjuist zijn, wordt de overeenkomst tussen Rijmar en deelnemer per direct nietig. Onterecht genoten voordelen
worden teruggevorderd.

d.

e.

Bij beëindiging van de deelneming (voor één of meer kaarten) dient de deelnemer alle door Rijmar, met betrekking tot de kaarten
waarvoor de beëindiging geldt, aan hem verstrekte documenten en de betreffende kaart, terstond aan Rijmar te retourneren. Zolang
een en ander niet door Rijmar is ontvangen, blijft de deelnemer aansprakelijk voor alle gebruik en/ of misbruik van deze
documenten en kaarten conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
De deelnemer kan aan de beëindiging geen aanspraken jegens Rijmar ontlenen.

11. Bepaling aansprakelijkheid/ financiële zekerheid
a. Rijmar is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van de weigering door een van de in artikel 5 sub b omschreven
acceptanten, de kaart om welke redenen dan ook te accepteren. Voorts is Rijmar niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet
meer gebruik kunnen maken van de kaart en/ of van een toepassingsmogelijkheid, tenzij dit te wijten is aan grove schuld van
Rijmar. In dat geval is Rijmar niet verantwoordelijk voor de indirecte schade.
b. Rijmar heeft het recht, bij aanvang of gedurende de overeenkomst, de deelnemer om financiële zekerheden te vragen voor het
gebruik van de kaart. Indien een deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dan staat het Rijmar vrij de overeenkomst te beëindigen.
12. Wijziging voorwaarden
a. Rijmar is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de Voorwaarden zullen de deelnemer tijdig
worden medegedeeld. Indien de deelnemer na wijziging van de Voorwaarden de kaarten blijft gebruiken, wordt hij geacht te
hebben ingestemd met de wijzigingen.
13. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
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