
SPECIFIEKE VOORWAARDEN PREPAID FLEETKAARTEN 
Deze Specifieke Voorwaarden regelen de uitgifte en het gebruik van de tankkaarten van LUKOIL 
Belgium N.V. die worden uitgereikt aan entiteiten en ondernemers, gevestigd in België, voor het 
aankopen van brandstoffen en bepaalde andere diensten op welbepaalde LUKOIL verkooppunten 
in België. Deze Specifieke Voorwaarden maken integraal deel uit van het LUKOIL 
Klantencontract Prepaid Fleetkaart dat werd gesloten tussen enerzijds LUKOIL Belgium N.V. en 
anderzijds een entiteit of ondernemer aan wie de kaarten werden uitgegeven. Deze Specifieke 
Voorwaarden, zoals ze van tijd tot tijd worden aangepast, treden in de plaats van alle eerdere 
voorwaarden die door LUKOIL Belgium N.V. terzake zijn gegeven. 
 
1. Definities 
In deze Specifieke Voorwaarden en in de Overeenkomst hebben de volgende termen de 
betekenis die er in dit Artikel aan wordt toegekend, namelijk: 
ʻOvereenkomstʼ staat voor het LUKOIL Klantencontract Prepaid Fleetkaart tussen de Klant en 
LUKOIL, samen met deze Specifieke Voorwaarden en alle lijsten, aanhangsels en bijlagen, zoals 
deze stuk voor stuk van tijd tot tijd worden gewijzigd. 
ʻAanvragerʼ staat voor elke entiteit en ondernemer, gevestigd in België, die interesse heeft voor 
het verkrijgen van de Kaart en hiervoor een aanvraag heeft ingediend bij LUKOIL. 
ʻAanvraagʼ staat voor een schriftelijk document, opgesteld door LUKOIL en/of een elektronische 
aanvraag op de website van LUKOIL, waarin de Aanvrager zijn wens kenbaar maakt om de Kaart 
te verkrijgen krachtens de voorliggende Specifieke Voorwaarden. 
ʻAlgemene Voorwaardenʼ staat voor de algemene voorwaarden opgenomen onder bijlage A bij 
de prepaid overeenkomst. 
ʻWerkdagʼ staat voor een dag waarop de banken geopend zijn in België. 
ʻKaartʼ staat voor elke tankkaart die wordt uitgereikt door LUKOIL aan de Klant voor de aankoop 
van Brandstoffen, waaronder de Kredietkaart en Prepaidkaart. 
ʻKaartlimietʼ staat voor het maximumbedrag, uitgedrukt in geld 
ʻKaarthouderʼ staat voor elke persoon aan wie de Klant de Kaart heeft bezorgd in 
overeenstemming met deze Specifieke Voorwaarden en, indien van toepassing, de Klant. 
ʻZeggenschapswijzigingʼ heeft dezelfde betekenis als die die eraan wordt toegekend in Artikel 
17.3. 
ʻKredietkaartʼ staat voor een Kaart waarbij gebruik wordt gemaakt van de kredietlimiet. 
ʻKredietlimietʼ staat voor het bedrag dat door LUKOIL werd vastgelegd met betrekking tot het 
totale maximumbedrag dat op elk moment verschuldigd kan zijn aan LUKOIL. 
ʻKlantʼ staat voor een entiteit of ondernemer, gevestigd in België, aan wie de Kaart wordt 
uitgereikt. 
ʻKostenʼ staat voor de kosten en lasten die worden vermeld in de Overeenkomst, deze 
Specifieke Voorwaarden of in andere schriftelijke documenten, die door de Partijen werden 
overeengekomen, en voor alle andere redelijke kosten die door LUKOIL van tijd tot tijd aan de 
Klant worden meegedeeld. 
ʻSpecifieke Voorwaardenʼ staat voor deze Specifieke Voorwaarden. 
ʻVakantieʼ staat voor elke kalenderdag die geen Werkdag is. 
ʻIntellectuele eigendomʼ staat voor alle software, data, auteursrechten, handelsmerken, 
dienstmerken, rechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) in alle ontwerpen, merknamen, 
certificatiemerken, topografische rechten, aangenomen namen, domeinnamen, handelsnamen en 
andere herkomstindicaties, de goodwill die met het voorgaande in verband wordt gebracht en 
registraties en aanvragen voor registratie in elk rechtsgebied om het voorafgaande te registreren, 
met inbegrip van elke uitbreiding, wijziging of vernieuwing van deze registratie of aanvraag; 
rechten op uitvindingen, ontdekkingen en ideeën, ongeacht of deze in welk rechtsgebied ook in 
aanmerking komen voor een octrooi; octrooien, aanvragen van octrooien en vernieuwingen, 
uitbreidingen of heruitgaven ervan, in welk rechtsgebied ook; rechten in niet-publieke informatie, 
handelsgeheimen, knowhow, formules, processen, procedures, onderzoeksverslagen, verslagen 
van uitvindingen, testinformatie, marktstudies, software en vertrouwelijke informatie, ongeacht of 
deze in om het even welk rechtsgebied in aanmerking komen voor een octrooi, en rechten in elk 
rechtsgebied om het gebruik of de openbaring ervan door wie dan ook te beperken; geschriften 
en andere werken, ongeacht of er een auteursrecht op rust in welk rechtsgebied ook; registraties 
of aanvragen voor registraties van auteursrechten in om het even welk rechtsgebied en alle 
hernieuwingen of uitbreidingen ervan; of rechten onder licentie en soortgelijke intellectuele 
eigendoms- of eigendomsrechten. 
ʻWetʼ staat voor elke algemeen bindende rechtshandeling (statuut, bepaling, richtlijn of 
verordening) of andere wettelijke bepaling in elk rechtsgebied waarvan een van de Partijen 
afhangt. 
ʻLimietenʼ staat voor Kredietlimiet, Kaartlimiet, Shoplimiet, Uitgavelimiet en andere beperkingen 
of limieten 



(i) vastgesteld door LUKOIL voor het gebruik van de Kaart; 
(ii) toegepast door de IT-systemen van LUKOIL; of 
(iii) vastgelegd in alle overeenkomsten en beschrijvingen van de producten en/of 
Brandstoffen. 
ʻLUKOILʼ staat voor LUKOIL Belgium N.V. met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, 
Medialaan 50 , ingeschreven in het Handelsregister van Brussel met ondernemeningsnummer 
0400.700.961.. 
ʻWebsite van LUKOILʼ staat voor www.lukoil.be of een andere URL die van tijd tot tijd aan de 
Klant wordt meegedeeld. 
ʻOnlinedienstenʼ staat voor de faciliteiten die beschikbaar zijn via de webportal van LUKOIL (bv. 
onlineaanvraag, weergave van transactieverslagen, samenvattingen van facturen, emailwaarschuwingen 
en andere managementinformatie). 
ʻPartijenʼ staat voor LUKOIL en de Klant. 
ʻWachtwoordʼ staat voor elk wachtwoord of elke code die door LUKOIL wordt bezorgd aan de 
Klant of de Kaarthouder voor het gebruik van de Onlinediensten. 
ʻPINʼ staat voor het persoonlijke identificatienummer van de Kaarthouder. 
ʻPIN Mailerʼ staat voor het document en de verpakking die worden gebruikt om de PIN die bij een 
bepaalde Kaart hoort, te bezorgen aan de Kaarthouder. 
 
 ʻPrepaidkaartʼ staat voor een Kaart die gebruikmaakt van Vooruitbetaling. 
ʻVooruitbetalingʼ staat voor een in de Overeenkomst vastgelegd voorschot dat door de Klant 
wordt betaald op de rekening van LUKOIL met betrekking tot een Prepaidkaart. 
ʻAankoopbewijsʼ staat voor een voucher (die manueel of elektronisch wordt gegenereerd) 
waarop de levering wordt geregistreerd van Brandstoffen aan de Kaarthouder tijdens een 
transactie, verricht met behulp van de Kaart. 
ʻUitgavelimietʼ staat voor (i) met betrekking tot een Prepaidkaart: een vooruitbetalingsbedrag dat 
wordt verminderd met de aankoopprijs van Brandstoffen die daadwerkelijk worden aangekocht 
door de Klant tijdens een transactie, verricht met behulp van een Kredietkaart. 
Specifieke 
ʻGebruikerʼ staat voor de Klant of een persoon voor wie LUKOIL een Gebruikers-ID heeft 
geregistreerd, en die van de Klant de toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de 
Onlinediensten. 
ʻGebruikers-IDʼ staat voor de identificatiecode die door LUKOIL aan de Gebruiker is bezorgd om 
gebruik te maken van de Onlinediensten. 
2. Aanvaarding van de Specifieke Voorwaarden 
Door deze Overeenkomst te ondertekenen, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk deze Specifieke 
Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst, tenzij anders vermeld in de 
Overeenkomst. 
3. Uitgifte van de Kaart 
3.1. De Aanvrager vermeldt het volgende in de Aanvraag voor een Prepaidkaart: 
(i) aangevraagde beperkingen inzake het gebruik van elke Kaart (bv. producten); 
(ii) type kaart (personenwagen of vrachtwagen); 
(iii) optie A, B of C: 
(a) Optie A (standaardinstelling), waarmee de gegevens van elke kaarttransactie 
kunnen worden opgespoord (Kaarthouder voert PIN in om een Kaarttransactie uit 
te voeren); 
(b) Optie B, waarmee de gegevens van elke Kaarttransactie kunnen worden 
opgespoord, evenals het gemiddelde verbruik van elk voertuig (Kaarthouder voert 
PIN en kilometerstand in om een Kaarttransactie uit te voeren); 
(c) Optie C, waarmee de gegevens van elke Kaarttransactie kunnen worden 
opgespoord, het gemiddelde brandstofverbruik van elk voertuig en de 
Kaarttransacties die door elke chauffeur worden uitgevoerd (Kaarthouder voert 
PIN in, kilometerstand en een referentienummer van het voertuig om een 
Kaarttransactie uit te voeren). 
 
3.2. De Aanvrager mag een of meer Kaarten aanvragen. De Kaarten worden genummerd. 
3.3. Alle aanvragen voor een Kaart of extra Kaart moeten worden gedaan: 
(i) op de Aanvraag die persoonlijk, via een koerier, met de post of door een andere persoon 
die bevoegd is voor het bezorgen van pakjes aan LUKOIL wordt afgeleverd; 
(ii) op de Aanvraag die via fax, e-mail of Onlinediensten aan LUKOIL wordt afgeleverd; 
(iii) via een callcenter. In dat geval dient de Aanvrager de Aanvraag te bezorgen bij het 
opgegeven adres van het callcenter, in overeenstemming met Artikel 3.1. 
3.4 De verzending van de Kaart en de PIN Mailer naar de Klant is met betrekking tot een 
Kredietkaart onderworpen aan (i) een zekerheidsstelling (Artikel 6 0 van deze Overeenkomst) 



door de Klant en met, de verrichting door de Klant van de Vooruitbetaling. De Kaart zal worden 
geactiveerd door LUKOIL, na 
(i) aflevering door de Klant van een instemmingsformulier, ondertekend door de Klant, waarin 
wordt bevestigd dat de Kaarthouder de Kaart en de PIN Mailer heeft ontvangen, bij 
LUKOIL of het aangegeven adres van het callcenter, indien de Klant de activering van de 
Kaart via het callcenter heeft aangevraagd; 
3.5 Alle leveringsadressen voor de Kaart en PIN Mailers die verschillen van de adressen op de 
Aanvraag moeten door de Klant schriftelijk worden bevestigd. 
3.6 LUKOIL kan naar eigen goeddunken alle verzoeken van de Kaart afwijzen, om welke reden 
ook en zonder opgaaf van redenen. 
3.7 De Kaarten blijven op elk moment het eigendom van LUKOIL. De Klant dient de Kaart(en) 
onmiddellijk naar LUKOIL terug te sturen of te vernietigen, indien LUKOIL daarom verzoekt. De 
Klant dient de Kaart(en) tevens te vernietigen indien ze werd(en) geannuleerd3.8 Indien LUKOIL 
beslist de Aanvraag in te willigen op basis van de informatie die in deze Aanvraag is opgenomen, 
zorgt LUKOIL ervoor dat de Kaart wordt uitgegeven en gecodeerd met de gegevens van de 
Kaarthouder. LUKOIL staat tevens in voor de aanmaak van de PIN Mailer(s) en de 
daaropvolgende verzending van de Kaart en PIN Mailer zonder verdere kennisgeving naar het 
adres dat vermeld wordt in de Aanvraag. De PIN Mailer wordt afzonderlijk van de Kaart 
verzonden. 
3.8 Indien de Klant een extra Kaart aanvraagt in overeenstemming met Artikel 3.1. 0, heeft 
LUKOIL het recht om naar eigen goeddunken een bijkomende Vooruitbetaling te vorderen. Indien 
de Klant niet voorziet in deze Vooruitbetaling, heeft LUKOIL het recht om de aanvraag voor deze 
extra Kaart af te wijzen. 
4. Gebruik van de Kaart 
4.1 De Kaart kan worden gebruikt om Brandstoffen aan te kopen in de verkooppunten die worden 
uitgebaat door LUKOIL of Derde-verkopers. LUKOIL zal een lijst van Derde-verkopers opstellen 
die op elk moment naar eigen goeddunken door LUKOIL kan worden gewijzigd. 
 
4.2 De Kaart wordt alleen aanvaard wanneer de correcte PIN wordt ingevoerd op het 
verkooppunt. 
4.3 De Klant en de Kaarthouder zijn verplicht om: 
(i) ervoor te zorgen dat alleen de Klant en de Kaarthouder de Kaart gebruiken; 
(ii) de PIN vertrouwelijk te behandelen, d.w.z. niet vrij te geven aan derden; 
(iii) de PIN niet op de Kaart te noteren, noch op iets anders dat doorgaans bij de Kaart wordt 
bewaard, en ervoor te zorgen dat de PIN niet samen met de Kaart beschikbaar wordt 
gesteld; 
(iv) de Kaart te vrijwaren tegen verlies en diefstal, in het bijzonder, maar niet beperkt tot het 
vermijden dat de Kaart wordt achtergelaten in een onbewaakte auto of op een plaats waar 
de Kaart niet kan worden beschermd tegen diefstal; 
(v) de Kaart te beschermen tegen mechanische of andere schade en tegen gevolgen die een 
correcte werking van de kaartchip kunnen beïnvloeden; 
(vi) LUKOIL in overeenstemming met Artikel 25 op de hoogte te stellen van elk verlies of 
diefstal van de Kaart in overeenstemming met Artikel 14.1. 
4.4 De Kaart mag alleen worden gebruikt door de Klant of de Kaarthouder 
(i) indien de Kaart niet werd geblokkeerd of geannuleerd door hetzij LUKOIL of op verzoek 
van de Kaarthouder; 
(ii) om Brandstoffen aan te kopen bij LUKOIL en elke Derde-verkoper die de Kaart aanvaardt, 
tot de Limieten en in overeenstemming met de beperkingen van de Kaart in de 
Onlinediensten. Deze instellingen en beperkingen kunnen worden gewijzigd via de 
Onlinediensten. Bepaalde standaardinstellingen kunnen evenwel niet worden gewijzigd; 
(iii) indien niet werd gemeld dat de Kaart verloren, beschadigd of gestolen is. 
4.5 Indien de Kaart wordt gebruikt voor transacties in het verkooppunt, is de Kaarthouder verplicht 
om: 
(i) de Kaart in te voeren in de PIN PAD in het verkooppunt; 
(ii) 
(iii) de PIN en/of indien vereist andere gegevens in te voeren (kilometerstand, 
chauffeur/voertuig/referentienummer kostencentrum), teneinde de aankoop van de 
Brandstoffen door middel van een Kaarttransactie te bevestigen. 
Indien niet wordt voldaan aan voornoemde verplichtingen, kan LUKOIL niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade die wordt toegebracht aan de Kaarthouder naar aanleiding van deze nietnakoming. 
 
4.6 Indien de PIN PAD, de kaartterminal of de Kaart omwille van een bepaalde reden niet kunnen 
worden gebruikt, kunnen de Brandstoffen mogelijk niet worden aangekocht door middel van een 
kaarttransactie. In dat geval dient de Kaarthouder de Brandstoffen contant of met een bankkaart 



te betalen. LUKOIL of de Derde-verkoper neemt de Brandstoffen niet terug van de Kaarthouder. 
LUKOIL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking van het 
kaartbetalingssysteem dat leidt tot de mislukking van de Kaarttransactie. 
4.7 De Kaarthouder is verplicht het Aankoopbewijs te bewaren dat werd afgeleverd op het 
moment van de aankoop van de Brandstoffen. 
4.8 Op de verkooppunten van LUKOIL en de Derde-verkopers worden geen facturen voor de 
aankoop van de Brandstoffen afgeleverd aan de Kaarthouder op het moment waarop de 
Kaarthouder een aankoop verricht. De facturering valt onder Artikel 8 van deze Specifieke 
Voorwaarden. 
4.9 LUKOIL behoudt zich het recht voor om op elk moment elke Kaarttransactie te weigeren, 
omwille van elke reden die verband houdt met de veiligheid van de Kaart en/of de overtreding van 
de Limieten, en de Klant verklaart en aanvaardt hierbij dat LUKOIL op geen enkele manier 
aansprakelijk kan worden gesteld voor een dergelijke weigering. In dat geval dient de Kaarthouder 
de Brandstoffen contant of met een bankkaart te betalen. 
4.10 Bij het uitvoeren van een Kaarttransactie dienen de Klant en de Kaarthouder de 
Overeenkomst, deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vermeldt in Bijlage A 
en alle procedurevereisten van LUKOIL en de Derde-verkoper na te leven met betrekking tot de 
bewuste Kaarttransactie, en dienen ze ervoor te zorgen dat de Kaart uitsluitend wordt gebruikt in 
overeenstemming met deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vermeld in 
Bijlage A. 
4.11 Indien er niet wordt voldaan aan bepaalde procedurevereisten van LUKOIL en een Derdeverkoper 
of indien de Kaart op een andere manier wordt gebruikt dan in overeenstemming met 
deze Specifieke Voorwaarden en met de geldende Algemene Voorwaarden, blijft de Klant echter 
verplicht LUKOIL alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn aan LUKOIL of de Derde-verkoper 
voor de betrokken Kaarttransactie. Dergelijke transacties dienen te worden beschouwd als 
geldige transacties zodra ze zijn aanvaard door LUKOIL en/of de Derde-verkoper en de Klant is 
aansprakelijk voor deze transacties. 
Gebruik van Onlinediensten 
5.1 De lijst van Onlinediensten die beschikbaar zijn voor de Gebruiker kan van tijd tot tijd door 
LUKOIL aan de Gebruiker worden meegedeeld. 
5.2 LUKOIL kan de Gebruikers het Wachtwoord en/of het Gebruikers-ID bezorgen om de 
Gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de Onlinediensten. Een dergelijk Wachtwoord 
en/of Gebruikers-ID kan door LUKOIL via e-mail worden verzonden naar de e-mailadressen die 
door de Gebruiker worden doorgegeven, of op een andere manier. LUKOIL kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor niet-geoorloofd gebruik van de Onlinediensten door een andere persoon dan 
de relevante Gebruiker, indien deze derde partij het Wachtwoord en/of Gebruikers-ID heeft 
ontvangen tijdens de verzending via e-mail, of zodra de e-mail werd ontvangen door de Gebruiker 
of de bedoelde ontvanger. Omwille van veiligheidsredenen dient de Gebruiker het Wachtwoord te 
wijzigen dat hij van LUKOIL heeft ontvangen bij zijn eerste gebruik van de Onlinediensten. 
 
5.3 De gebruikers moeten het Wachtwoord gebruiken in overeenstemming met de instructies van 
LUKOIL en moeten dit Wachtwoord en/of Gebruikers-ID veilig bewaren en vertrouwelijk 
behandelen. De Klant moet LUKOIL er bovendien onmiddellijk van op de hoogte brengen indien 
een derde partij het Wachtwoord en/of Gebruikers-ID te weten komt. LUKOIL behoudt zich het 
recht voor om de Wachtwoorden te wijzigen, en indien het een reden heeft om aan te nemen dat 
de Gebruiker Artikel 5 overtreedt, om elk Wachtwoord ongeldig te maken en/of de Overeenkomst 
te beëindigen. 
5.4 De Klant wordt aansprakelijk gesteld voor elke vorm van verlies, schade, kosten en uitgaven 
die worden geleden of aangegaan door LUKOIL of een derde partij, naar aanleiding van nietgeoorloofd 
gebruik van het Wachtwoord of Gebruikers-ID, indien de Gebruiker er niet in geslaagd 
is het Wachtwoord/Gebruikers-ID geheim te houden. De Klant blijft aansprakelijk voor het 
geoorloofde of ongeoorloofde gebruik van de Onlinediensten door al wie toegang krijgt tot de 
Onlinediensten met behulp van Wachtwoorden en/of Gebruikers-IDʼs. 
5.5 LUKOIL kan (maar kan er niet toe worden verplicht) instemmen met een verzoek van de 
Gebruiker om een Wachtwoord te wijzigen. 
5.6 LUKOIL kan preventieve en corrigerende onderhoudsdiensten uitvoeren op de website van 
LUKOIL indien het dit noodzakelijk acht voor de correcte werking van de Onlinediensten. 
5.7 LUKOIL kan: 
(i) de Onlinediensten onderbreken in een noodgeval; 
(ii) de Onlinediensten of een deel ervan tijdelijk onderbreken teneinde de specificatie van de 
Onlinediensten te wijzigen of met het oog op herstel, onderhoud of verbetering ervan; 
(iii) die instructies aan de Gebruikers geven die het redelijkerwijs noodzakelijk acht; 
(iv) de Onlinediensten onderbreken in omstandigheden waarin LUKOIL het recht heeft om de 
Overeenkomst te beëindigen. 



5.8 De Kaarthouder dient geen klacht in tegen LUKOIL omwille van de onderbreking van de 
Onlinediensten naar aanleiding van Artikel.5.7. 
5.9 Indien de Onlinediensten van de website van LUKOIL worden onderbroken door toedoen van 
de Gebruiker, dient de Klant de kosten en uitgaven terug te betalen die redelijkerwijs werden 
aangegaan door LUKOIL voor de implementatie van een dergelijke onderbreking, samen met alle 
uitstaande bedragen die krachtens de Overeenkomst verschuldigd zijn. Indien LUKOIL er (naar 
eigen goeddunken) mee instemt om de Onlinediensten weer op te starten, mag het de Klant 
verzoeken een redelijke aanbetaling te doen voor een bedrag dat door LUKOIL wordt vastgesteld, 
met het oog op toekomstige betalingen. 
 
6. Vooruitbetaling 
6.1 De Kaarthouder kan te allen tijde een Vooruitbetaling doen, zoals vastgesteld in de 
Overeenkomst. Een Vooruitbetaling kan pas twee werkdagen nadat de Vooruitbetaling door 
LUKOIL werd ontvangen, worden verrekend met de aankoopprijs van de Brandstoffen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst en deze Specifieke Voorwaarden (meer bepaald Artikel 
9.3 hiervan). 
6.2 LUKOIL of de Derde-verkoper hebben het recht om te weigeren de Brandstoffen aan de 
Kaarthouder te verkopen, indien de aankoopprijs van de door de Kaarthouder aangevraagde 
Brandstoffen de Uitgavelimiet overschrijdt. 
6.3 De Klant heeft niet het recht om een terugbetaling van de Vooruitbetaling te vorderen, tenzij 
de Overeenkomst wordt beëindigd. 
7. Zekerheid en Limieten 
7.1 LUKOIL behoudt zich het recht voor een zekerheid te vorderen in welke vorm en van welk 
bedrag ook, met betrekking tot transacties met de Kredietkaart, evenals alle andere bedragen die 
verschuldigd zijn aan LUKOIL. 
7.2 Op verzoek van LUKOIL sluit de Klant een Overeenkomst met LUKOIL of derde Partijen 
inzake de toekenning van de zekerheid in een vorm en substantie die aanvaardbaar is voor 
LUKOIL. De Partijen zijn het erover eens dat indien de Klant nalaat een dergelijke overeenkomst 
af te sluiten, dit wordt beschouwd als het niet stellen van een zekerheid. 
7.3 Het stellen van een zekerheid heeft geen invloed op de verplichtingen van de Klant krachtens 
deze Overeenkomst. 
7.4 Indien de Klant, nalaat een Vooruitbetaling te doen ten belope van het overeengekomen 
bedrag dat is opgenomen in de prepaid overeenkomst, heeft LUKOIL het recht om elke Kaart van 
de Klant te blokkeren, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van LUKOIL om alle 
verschuldigde bedragen van de Klant in te vorderen, met een kennisgeving die van kracht wordt 
op het moment van levering aan de Klant. 
7.5 Na de beëindiging van de contractuele relatie krachtens de Overeenkomst, dient LUKOIL, , 
het niet-gebruikte gedeelte van de Vooruitbetaling terug te betalen aan de Klant en zulks binnen 
de zestig dagen nadat de Klant alle verplichtingen krachtens de Overeenkomst heeft betaald. 
7.6 Indien er een van toepassing zijnde Limiet werd overschreden, heeft LUKOIL het recht om alle 
bedragen die de Klant verschuldigd is, in te vorderen. 
7.7 LUKOIL mag naar eigen goeddunken van tijd tot tijd alle van toepassing zijnde Limieten 
instellen en aanpassen. 
7.8 De Klant mag, indien LUKOIL hiermee naar eigen goeddunken instemt, de Kaartlimiet 
aanpassen, evenals de beperkingen inzake het gebruik ervan (3.1.(i) hierboven) en de keuze voor 
optie B of C ((3.1.(iii) hierboven) met betrekking tot elke Kaart, en zulks via de Onlinediensten of 
door LUKOIL een schriftelijke kennisgeving te bezorgen op het aangegeven adres. 
 
8. Facturering 
8.1 De facturen worden via de post verzonden en door of in naam van LUKOIL ter beschikking 
gesteld van de Klant op de factureringsintervallen die werden overeengekomen. Op de factuur 
worden de aankopen van Brandstoffen vermeld per transactie die werd verricht met de Kaart 
binnen de relevante factureringsperiode, samen met alle Vooruitbetalingen 
(Vooruitbetalingfactuur) en de transacties op een apart transactieoverzicht waarop ook de 
vooruitbetalingen worden verrekend. 
8.2 LUKOIL kan de facturen ook in elektronische vorm naar de Klant verzenden. LUKOIL kan de 
Klant de facturen ook via de Onlinediensten aanbieden. 
8.3 De Klant mag de factuur niet later betalen dan op de vervaldag, in overeenstemming met 
Artikel 8, ongeacht of hij de factuur daadwerkelijk heeft ontvangen. 
8.4 Alle vragen met betrekking tot de factuur moeten door de Klant aan LUKOIL worden 
meegedeeld, in overeenstemming met Artikel 25, en dit binnen de dertig dagen na de datum van 
de belastbare levering van het betrokken item. 
8.5 Mogelijke bezwaren met betrekking tot de factuur die door de Klant worden ingeroepen, 
verlenen de Klant niet het recht om betalingen te weigeren, te verlagen of in te trekken. Indien de 



bezwaren van de Klant worden aanvaard door LUKOIL, betaalt LUKOIL het betwiste bedrag terug 
aan de Klant. 
8.6 De Klant aanvaardt en stemt ermee in dat LUKOIL niet verplicht is de Klant pro-formafacturen 
te bezorgen. 
9. Betaling 
9.1 Alle bedragen die door de Klant verschuldigd zijn krachtens deze Overeenkomst, dienen te 
worden betaald aan LUKOIL op de hierin vermelde wijze. 
9.2 De betaling door de Klant dient te gebeuren in een valuta die wordt vermeld in de facturen van 
LUKOIL, en dient, tenzij anders overeengekomen door LUKOIL in de Overeenkomst, plaats te 
vinden door middel van een verrekening. 
9.3 De Klant moet de gegevens met betrekking tot betalingsidentificatie die door LUKOIL van tijd 
tot tijd aan de Klant worden meegedeeld met betrekking tot betalingen krachtens deze 
Overeenkomst. De bedragen die door LUKOIL worden ontvangen op basis van betalingen die niet 
hebben plaatsgevonden volgens dit Artikel, worden pas beschouwd te zijn ontvangen op de 
bankrekening van LUKOIL, nadat LUKOIL deze betalingen heeft geïdentificeerd. 
9.4. Onverminderd de rechten van LUKOIL, met inbegrip van onder meer het recht om deze 
Overeenkomst te beëindigen en/of de Kaart te blokkeren en schadevergoeding te vorderen, 
behoudt LUKOIL zich het recht voor om interesten aan te rekenen bij laattijdige betaling zoals 
omschreven in de Algemene Voorwaarden tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. 
9.6 Indien de vervaldag tijdens een Vakantie valt, verschuift deze naar de werkdag die 
onmiddellijk voorafgaat aan de Vakantie. 
 
9.7 Indien de Klant een bepaalde factuur laattijdig betaalt, mag LUKOIL naar eigen goeddunken, 
en zonder voorafgaande kennisgeving, de overeenkomst beëindigen 
9.8 Elke wijziging van de berekeningsbasis of -methode van of toename van de belastingtarieven 
die van kracht zijn op het moment van de belastbare levering, dient te worden weerspiegeld in het 
bedrag van de betalingen krachtens de Overeenkomst en in de berekening van de volumekorting. 
10. Betalingsvolgorde 
10.1 Alle betalingen door de Klant dienen eerst de verschuldigde interest te dekken, en 
vervolgens kan LUKOIL, naar eigen goeddunken, een korting toekennen op elk bedrag dat 
verschuldigd is aan LUKOIL, op welke rekening ook. 
10.2 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen er geen compensaties of 
tegeneisen tegen vorderingen van LUKOIL worden ingesteld, met betrekking tot vorderingen van 
de Klant of de Kaarthouder tegen LUKOIL of een Derde-verkoper. 
11. Prijzen 
De Prijzen die de Klant verschuldigd is, zijn vermeld in de Overeenkomst tussen Partijen. 
12. Blokkering van de Kaarten 
12.1 LUKOIL mag elke/alle Kaart(en) op elk moment blokkeren, zonder voorafgaande 
kennisgeving. LUKOIL stelt de Klant naar eigen goeddunken van tevoren of achteraf op de hoogte 
van de blokkering van de Kaart. 
12.2 De Klant mag LUKOIL verzoeken om elke/alle Kaart(en) te blokkeren, hetzij via een 
callcenter tijdens de werkuren, hetzij via de Onlinediensten, vierentwintig uur per dag, hetzij 
schriftelijk, in overeenstemming met Artikel.25. 
12.3 Na verzoek om de Kaart te blokkeren via een callcenter of schriftelijk, in overeenstemming 
met Artikel 25, gaat LUKOIL over tot het blokkeren van de Kaart. 
12.4 Na het verzoek om de Kaart te blokkeren via de Onlinediensten, gaat LUKOIL over tot het 
blokkeren van de Kaart 
12.5 Met betrekking tot alle bevoegde verkooppunten die online zijn, gaat LUKOIL over tot het 
blokkeren van de Kaart (i) op het moment waarop LUKOIL de Klant een bevestiging verstuurt van 
de blokkering van de Kaart, indien dit via een callcenter of schriftelijk werd aangevraagd, in 
overeenstemming met Artikel 25, of (ii) onmiddellijk na het verzoek om de Kaart te blokkeren, 
indien dit werd aangevraagd via de Onlinediensten. 
12.6 Met betrekking tot alle bevoegde verkooppunten die tijdelijk offline zijn omwille van 
technische of andere redenen, is LUKOIL mogelijk niet in staat om de Kaart te blokkeren. In 
dergelijke gevallen wordt de aansprakelijkheid van de Klant voor de Kaarttransacties die worden 
uitgevoerd op de verkooppunten die tijdelijk offline zijn, uitgebreid tot 48 uur na het moment 
waarop LUKOIL de Klant een bevestiging verstuurt van de blokkering van de Kaart, krachtens 
Artikel 0 of Artikel 12.4 De verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden om 24.00 uur 
(middernacht) van de dag waarop de bevestiging werd verzonden. 
 
Een Kaart die werd geblokkeerd kan in de toekomst nog worden gebruikt. LUKOIL kan elke kaart 
annuleren indien deze Kaart langer dan drie maanden geblokkeerd is. 
13. Annulering van de Kaarten 
13.1 LUKOIL kan op elk moment, zonder kennisgeving elke/alle Kaart(en) blokkeren en vragen 



om elke/alle Kaart(en) terug te sturen, of weigeren een Kaart opnieuw uit te geven, te vervangen 
of te vernieuwen. LUKOIL stelt de Klant naar eigen goeddunken van tevoren of achteraf op de 
hoogte van de annulering van de Kaart. 
13.2 De Klant kan te allen tijde en om welke reden ook de annulering van de Kaart aanvragen, 
hetzij via een callcenter tijdens de werkuren, hetzij schriftelijk, in overeenstemming met Artikel 25. 
LUKOIL gaat over tot de annulering van de Kaart. 
13.3 Met betrekking tot alle bevoegde verkooppunten die online zijn, gaat LUKOIL over tot het 
annuleren van de Kaart op het moment waarop LUKOIL de Klant een bevestiging verstuurt van de 
annulering van de Kaart. 
13.4 Met betrekking tot alle bevoegde verkooppunten die tijdelijk offline zijn omwille van 
technische of andere redenen, is LUKOIL mogelijk niet in staat om de Kaart te annuleren. In 
dergelijke gevallen wordt de aansprakelijkheid van de Klant voor de Kaarttransacties die worden 
uitgevoerd op de verkooppunten die tijdelijk offline zijn, uitgebreid tot 48 uur na het moment 
waarop LUKOIL de Klant een bevestiging verstuurt van de annulering van de Kaart, krachtens 
Artikel 13.2. De verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden om 24.00 uur (middernacht) 
van de dag waarop de bevestiging werd verzonden. 
13.5 Een verzoek om teruggave of annulering heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de 
Klant met betrekking tot het gebruik van de Kaart(en). Teruggave of annulering van de Kaart 
wijzigt geenszins de verplichtingen van de Klant om bedragen te betalen, die krachtens deze 
Overeenkomst verschuldigd zijn aan LUKOIL. 
13.6 De annulering van de Kaart is onomkeerbaar. Een Kaart die werd geannuleerd, kan in de 
toekomst niet opnieuw worden gebruikt. Een Kaart die werd geannuleerd en vervolgens wordt 
gevonden, moet door de Klant worden vernietigd. 
14. Verloren of gestolen kaarten 
14.1 Indien de Kaart verloren raakt, gestolen of misbruikt wordt of in het bezit blijft van een 
persoon die niet langer de Kaarthouder is, moet de Klant LUKOIL hiervan onmiddellijk op de 
hoogte stellen, door LUKOIL hiervan een schriftelijke kennisgeving te sturen op het adres van 
LUKOIL, in overeenstemming met Artikel 25, en de annulering van de kaart aan te vragen in 
overeenstemming met Artikel 13.2. Deze kennisgeving moet het 19 cijfers tellende nummer van 
de Kaart bevatten. De Klant dient tevens de politie op de hoogte te stellen van het verlies, de 
diefstal of het misbruik, indien deze gebeurtenis als een misdaad kan worden beschouwd. 
14.2 In ieder geval dient de Klant LUKOIL alle informatie in zijn bezit te bezorgen met betrekking 
tot de omstandigheden in verband met het verlies, de diefstal of het misbruik van de betrokken 
Kaart, en alle redelijke stappen te zetten om LUKOIL te helpen een verloren of gestolen Kaart 
terug te vinden. 
 
15. Aansprakelijkheid van de Klant 
15.1 De Klant blijft aansprakelijk voor, en is verplicht om alle betalingsverplichtingen te voldoen 
die voortvloeien uit de Kaarttransacties indien de betrokken Kaart wordt gebruikt met een PIN of 
indien de Klant de Kaart ongeoorloofd heeft gebruikt of dit mogelijk heeft gemaakt. 
15.2 Indien de Klant heeft verzocht om de blokkering of annulering van de Kaart, kan hij niet 
aansprakelijk worden gesteld voor transacties die met deze Kaart werden verricht op de in 
aanmerking komende verkooppunten 
15.3 De Klant blijft aansprakelijk voor en is verplicht om alle betalingsverplichtingen te voldoen die 
voortvloeien uit de Kaarttransacties die hebben plaatsgevonden voor 
(i) het effectieve moment van blokkering van de Kaart, in overeenstemming met Artikel 12.5. 
en 12.6. 
(ii) het effectieve moment van annulering van de Kaart, in overeenstemming met Artikel 13.3. 
en 13.4. of 
(iii) het moment dat werd gemeld door LUKOIL, indien de blokkering of annulering werd 
doorgevoerd door LUKOIL in overeenstemming met Artikel 12.1. en 13.1.. 
16. Informatie 
16.1 Persoonlijke gegevens die werden bezorgd door de Aanvrager of de Kaarthouder en/of die 
betrekking hebben op de rekening(en) van de Aanvrager/Kaarthouder, worden verwerkt door de 
computer of op een andere wijze, of door LUKOIL naar een ander land verstuurd in 
overeenstemming met de wetgeving, teneinde de verplichtingen na te leven die voortvloeien uit 
de Overeenkomst, de rekening(en) van de Klant te beheren en de Klantengegevens van LUKOIL 
te bevestigen, bij te werken en aan te vullen, voor statistische analyses, om de identiteit van een 
Aanvrager/Kaarthouder vast te stellen en om de kredietstatus van elke Aanvrager/Kaarthouder te 
beoordelen. 
16.2 LUKOIL mag informatie over de Aanvrager of de Kaarthouder en diens rekening(en) 
gebruiken om de Aanvrager of de Kaarthouder informatie te versturen over andere brandstoffen 
en/of diensten die worden aangeboden door LUKOIL en/of derde Partijen waarvan LUKOIL 
redelijkerwijze aanneemt dat deze van belang kunnen zijn voor de Kaarthouder. De Kaarthouder 



die dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, dient LUKOIL hiervan op de hoogte te stellen. 
16.3 De Klant dient LUKOIL onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van 
alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de inhoud en voortzetting van de 
Overeenkomst, en met name een verandering van de handelsnaam van de Klant, diens 
identificatienummer, wettelijke vertegenwoordigers, rechtsvorm, adres of bankgegevens, 
relevante wijziging van zijn financiële toestand of aanvang van vereffenings- en/of 
insolventieprocedure enz. of indien er sprake is van een Zeggenschapswijziging. 
 
16.4 Alle bedragen die door de Klant verschuldigd zijn aan LUKOIL zijn onmiddellijk opeisbaar, en 
LUKOIL mag gebruikmaken van zijn recht krachtens Artikel 17.1. 0(iii)(a) van deze Specifieke 
Voorwaarden indien LUKOIL ontdekt dat de informatie die door de Klant aan LUKOIL wordt 
bezorgd wezenlijk foutief of onnauwkeurig is, en de Klant LUKOIL hiervan niet op de hoogte heeft 
gebracht in overeenstemming met Artikel 16.3 hiervan. 
16.7 Bij ondertekening van de Aanvraag stemt de Aanvrager, en bij ontvangst van de Kaart de 
Kaarthouder, er uitdrukkelijk mee in dat data worden verwerkt in overeenstemming met deze 
Specifieke Voorwaarden. 
17. Beëindiging 
17.1 De Overeenkomst wordt beëindigd door: 
(i) aflevering van een kennisgeving door elk van de Partijen (in overeenstemming met Artikel 
25); de opzeggingstermijn bedraagt één maand en gaat in op de eerste dag van de maand 
die volgt op de verzending van de kennisgeving. De beëindiging gaat in aan het eind van 
de maand; 
(ii) een schriftelijke overeenkomst van de Partijen; 
(iii) een kennisgeving door LUKOIL, bezorgd via fax, e-mail, koerier of post aan de Klant, 
indien 
(a) de Klant de Overeenkomst niet is nagekomen; of 
(b) de Klant onder stille curatele, curatele of bewind wordt geplaatst, een insolventieof 
vereffeningsprocedure opstart, of er soortgelijke stappen tegen hem worden 
genomen die volgens LUKOIL een invloed kunnen hebben op de mogelijkheden 
van de Klant om een of alle plichten of verplichtingen onder deze Overeenkomst 
na te komen, of indien zulks volgens de redelijke opinie van LUKOIL wellicht gaat 
gebeuren; of 
(c) er zich een Zeggenschapswijziging bij de Klant voordoet; of 
(d) LUKOIL een kredietreferentie ontvangt die volgens de redelijke opinie van LUKOIL 
een verwerping van de Aanvraag rechtvaardigt indien deze kredietreferentie in het 
bezit komt van LUKOIL, voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst; 
(iv) middels een kennisgeving krachtens Artikel 25. 
17.2 In verband met bovenstaand Artikel 17.1.(iii)(b) bevestigt de Klant uitdrukkelijk en stemt 
ermee in dat zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst met betrekking tot een Kaart geen 
verplichtingen zijn die rechtstreeks verband houden met de continuïteit van de bedrijfsuitoefening 
van de Klant, en dat de diensten die door LUKOIL worden geleverd krachtens deze 
Overeenkomst met betrekking tot een Kaart, geen vereiste zijn voor de continuïteit van de 
bedrijfsuitoefening van de Klant. 
17.3 Krachtens Artikel 17 doet een Zeggenschapswijziging zich in de zin van deze Overeenkomst 
voor, indien: 
 
 (i) een persoon die eerder geen zeggenschap uitoefende over de Klant, deze verwerft; of 
(ii) de uiteindelijke moedermaatschappij van de Klant niet langer zeggenschap uitoefent over 
de Klant; of 
(iii) een derde persoon zeggenschap verwerft over de uiteindelijke moedermaatschappij van 
de Klant; of 
(iv) een persoon die niet onder zeggenschap staat van de Klant, controle over de Klant 
verwerft. 
17.4 In de zin van deze Overeenkomst betekent controle, in verband met elke onderneming, dat 
deze (i) in het bezit is van meer dan 50 percent van de stemrechten, (ii) het recht heeft om meer 
dan de helft van de leden van de raad van bestuur van de onderneming aan te stellen, of (iii) een 
deelname heeft van meer dan 50 percent in het aandelenkapitaal van de betreffende 
onderneming. 
18. Gevolg van beëindiging 
18.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst door elke Partij wordt het volledige uitstaande bedrag 
van de rekening van de Klant volledig opeisbaar door LUKOIL, en wordt het recht van de Klant 
om de Kaart te gebruiken onmiddellijk beëindigd (zonder evenwel afbreuk te doen aan de 
verworven rechten van LUKOIL op de datum van beëindiging). 
18.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst door elke Partij dient de Klant onmiddellijk alle Kaarten 



te vernietigen. 
18.3 De Partijen stemmen ermee in dat alle geldvorderingen van LUKOIL bij beëindiging van de 
Overeenkomst dienen te worden verrekend met de vordering van de Klant om, indien van 
toepassing, zijn borgsom terugbetaald te krijgen. De Partijen erkennen en stemmen ermee in dat 
er geen enkele andere handeling van welke Partij ook wordt vereist voor het uitvoeren van de 
verrekening krachtens dit Artikel 18.3 
19. Aansprakelijkheid van de Klant en van LUKOIL 
19.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan LUKOIL naar 
aanleiding van een niet-nakoming van de Overeenkomst of andere verplichtingen door de 
Kaarthouder, en in geval van misbruik van de Kaart; in dit laatste geval is de Klant verplicht de 
prijs van de levering te betalen, zelfs indien een andere persoon dan de Klant en de Kaarthouder 
de levering hebben ontvangen. 
19.2 LUKOIL is niet aansprakelijk ten opzichte van de Kaarthouder, de Klant of een derde partij 
voor toegebrachte schade in verband met Brandstoffen die werden geleverd door de Derdeverkopers 
of andere derde personen die het verkooppunt uitbaten. De Kaarthouder dient alle 
vorderingen met betrekking tot de Brandstoffen rechtstreeks in te dienen tegen de persoon die de 
Brandstoffen bezorgt aan de Kaarthouder. 
19.3 LUKOIL (of elke onderaannemer of agent) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade die wordt veroorzaakt door foutieve informatie over Kaarttransacties, indien deze te wijten 
 
is aan foutieve of onvolledige informatie die wordt bezorgd door de Kaarthouder of elke derde 
partij. 
19.4 LUKOIL geeft geen verklaring of waarborg dat de aan de Klant geleverde software of data 
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot schijven, tapes, harde schijven of een andere vorm 
waarin programmaʼs of bestanden worden opgeslagen, zowel tastbaar als niet-tastbaar, en 
ongeacht of deze elektronisch aan de Klant werden bezorgd via een communicatienetwerk of op 
een andere manier) vrij zijn van computervirussen of andere kwaadaardige software. LUKOIL 
heeft geen kennis van de computersystemen van de Klant en kan bijgevolg geen verklaring of 
waarborg geven dat de aan de Klant geleverde software of data compatibel zijn met de 
computersystemen van de Klant, noch dat ze geen functies bevatten die niet compatibel zijn met 
de computersystemen van de Klant. 
19.5 LUKOIL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien de Derde-verkoper 
weigert om welke reden ook Brandstoffen te leveren. 
20. Intellectuele eigendom 
20.1 In de volgende, niet-exhaustieve lijst van gevallen, blijft de intellectuele eigendom de 
eigendom van LUKOIL en/of diens licentiegevers: 
(i) alle software of data die worden geleverd of gebruikt door LUKOIL bij de uitvoering van de 
Overeenkomst; 
(ii) alle data die worden geleverd door LUKOIL aan de Kaarthouders en/of de Gebruikers; 
(iii) de inhoud van de website van LUKOIL, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle 
codering, tekst, afbeeldingen, links en webpaginaʼs; 
(iv) de Onlinediensten; en 
(v) al het andere materiaal dat door LUKOIL wordt bezorgd aan de Kaarthouder en/of de 
Gebruikers krachtens deze Overeenkomst. 
20.2 Alle Intellectuele eigendom die voortvloeit uit, of op een andere manier wordt gecreëerd 
ingevolge of met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst, rust onmiddellijk na de creatie 
ervan bij en wordt eigendom van LUKOIL. Krachtens dit artikel 20 dient de Klant alle 
noodzakelijke stappen te zetten om deze intellectuele eigendom toe te wijzen aan LUKOIL, en 
ziet er tevens op toe dat ook de Kaarthouders en/of Gebruikers dit doen. 
20.3 De Klant mag op geen enkel moment optreden op een manier die niet verenigbaar is met 
Artikel 20.1 en 20.2., en ziet er tevens op toe dat ook de Kaarthouders en/of Gebruikers dit niet 
doen. 
20.4 De Klant mag niet, en ziet er tevens op toe dat ook de Kaarthouders en/of Gebruikers dit niet 
doen: 
(i) proberen om alle software die wordt geleverd of gebruikt door LUKOIL bij de uitvoering 
van de Overeenkomst, te reverse-engineeren, decoderen, decompileren of demonteren, 
behalve in de mate waarin dit door de wetgeving wordt toegestaan; 
 
 (ii) de software die wordt geleverd of gebruikt door LUKOIL bij de uitvoering van de 
Overeenkomst terugbrengen tot een door de mens leesbare vorm of anderen bewust de 
toestemming verlenen dit te doen, behalve in de mate waarin de toepasbare wetgeving 
deze beperking uitdrukkelijk verbiedt; 
(iii) de software die wordt geleverd of gebruikt door LUKOIL bij de uitvoering van de 
Overeenkomst wijzigen of afgeleide werken creëren van software of data; en 



(iv) de software die wordt geleverd of gebruikt door LUKOIL bij de uitvoering van de 
Overeenkomst elektronisch, via het internet of op een andere manier doorsturen of 
verspreiden. 
22. Wijzigingen 
22.1 LUKOIL mag wijzigingen aan de Overeenkomst voorstellen. Dit voorstel dient schriftelijk, bij 
aangetekend schrijven te worden verzonden naar het adres van de Klant. Indien de Klant niet 
instemt met de voorgestelde wijzigingen aan de Overeenkomst, mag hij de Overeenkomst 
beëindigen door LUKOIL hiervan binnen de dertig dagen na ontvangst van het voorstel tot 
wijziging op de hoogte te brengen. LUKOIL en de Klant stemmen ermee in dat het voorstel tot 
wijziging van de Overeenkomst beschouwd wordt als aanvaard, en dat de Klant instemt met de 
wijziging van de Overeenkomst, indien hij niet binnen de dertig dagen reageert. Bij de 
kennisgeving van een voorstel, is Artikel 25.6. van toepassing. 
22.2 De wijzigingen die uitsluitend betrekking hebben op de Specifieke Voorwaarden worden 
beheerst door de betrokken bepalingen, opgenomen in de Overeenkomst. 
23. Hoofdelijke aansprakelijkheid 
Indien de Klant uit twee of meerdere personen bestaat, zijn de verplichtingen van de Klant 
hoofdelijk. 
24. Titels 
De titels worden in de Overeenkomst gebruikt met het oog op de duidelijkheid, en hebben geen 
invloed op de interpretatie ervan. 
25. Kennisgevingen 
25.1 Behalve indien uitdrukkelijk anders aangegeven, is elke kennisgeving of andere vorm van 
communicatie door de Klant krachtens of in verband met deze Overeenkomst uitsluitend geldig 
indien deze schriftelijk plaatsvindt en wordt ondertekend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger 
van de Klant, en aan LUKOIL bij aangetekend schrijven wordt afgeleverd. 
25.2 Behalve indien uitdrukkelijk anders aangegeven, is elke kennisgeving of andere vorm van 
communicatie door LUKOIL krachtens of in verband met deze Overeenkomst, geldig indien ze via 
fax, e-mail, koerier of de post bij de Klant wordt afgeleverd. 
 
25.3 Kennisgevingen of mededelingen krachtens of in verband met deze Overeenkomst dienen te 
worden verzonden naar de betrokken Partij op de adressen of nummers die worden vermeld in de 
Overeenkomst of de Aanvraag, of die van tijd tot tijd worden meegedeeld aan de Partij tot wie de 
kennisgeving gericht is. 
25.4 Elke kennisgeving die plaatsvindt krachtens de Overeenkomst is uitsluitend van kracht indien 
ze werd ontvangen op het correcte adres, tenzij dit hierin anders wordt geregeld. 
25.5 Geen enkele kennisgeving die plaatsvindt krachtens de Overeenkomst mag worden 
teruggetrokken of herroepen, tenzij door een kennisgeving, die plaatsvindt in overeenstemming 
met dit Artikel. 
25.6 Een kennisgeving wordt geacht te zijn afgeleverd op de datum van ontvangst ervan door de 
geadresseerde, of op de datum van het opzettelijk ontlopen van de aflevering van de 
kennisgeving, of op de datum van terugzending van de kennisgeving via de post indien deze niet 
kon worden bezorgd. Bij twijfel wordt de kennisgeving geacht te zijn afgeleverd op de vijfde dag 
volgend op de verzending ervan. 
26. Verklaring van afstand 
Indien LUKOIL er op een bepaald moment niet in slaagt een van de bepalingen van deze 
Overeenkomst af te dwingen, kan dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van deze 
bepaling, tenzij door LUKOIL uitdrukkelijk schriftelijk wordt gemeld dat het een verklaring van 
afstand betreft. 
28. Heersende wetgeving 
De bepalingen van deze overeenkomst worden beheerst door de Wetten van het Koninkrijk België 
29. Geschillenbeslechting 
Elk geschil aangaande de gesloten overeenkomst zal beheerst worden door het Belgische recht 
en alle betwistingen erover behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van 
Brussel. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de klant niet toepasselijk. 
30. Taal 
Elke kennisgeving of andere communicatie krachtens of in verband met deze Overeenkomst, 
dient plaats te vinden in de Nederlandse taal. 
31. Scheidbaarheid 
Er wordt geen afbreuk gedaan aan de geldigheid van de bepalingen van deze Overeenkomst 
indien een of meerdere specifieke bepalingen van deze Overeenkomst niet geldig of van kracht 
zijn of blijken te zijn. De Partijen dienen elkaar te ontmoeten en te goeder trouw te onderhandelen 
teneinde de desbetreffende bepaling(en) van de Overeenkomst aan te passen, op een manier die 
zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie en bedoeling van deze Overeenkomst. 
 



32. Conflict 
Indien er zich een discrepantie voordoet tussen deze Specifieke Voorwaarden en de 
Overeenkomst, heeft de Overeenkomst voorrang. Indien er zich een discrepantie voordoet tussen 
de Specifieke Voorwaarden (Bijlage B van de Overeenkomst) en de Algemene Voorwaarden 
(Bijlage A van de Overeenkomst), dan hebben de Algemene Voorwaarden voorrang. 
* * *	  


