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Contract gespreide betalingen 

Dit contract is gesloten tussen Petroleumproducten FVP nv gevestigd te Groeningenlei 12, 2550 
Kontich (hierna FVP genoemd) en 

 

Naam + Voornaam: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… . 

 

Rijksregisternummer: ……………………..……………………..… 

 

Rekeningnummer: BE…....…..…..………………………..……… 

 

Telefoon: …………….………………………………….………….. 

 

E-mail: …………………………..………………………………….. 

Handelend in hoedanigheid van eigenaar – huurder – syndicus [1] van het opgegeven leveringsadres 

(hierna de koper genoemd) 

 

De koper wenst, rekening gehouden met het jaarlijks gemiddelde verbruik, maandelijks ……………. € 
te betalen via overschrijving – domiciliëring [1] 

 

1. Totstandkoming van de overeenkomst 

1.1 De overeenkomst komt tot stand op de dag waarop ze ondertekend wordt door de koper en 
verkoper. 

1.2 De totstandkoming van de overeenkomst houdt de aanvaarding in van alle algemene en 
bijzondere voorwaarden door de koper, die wordt geacht er volledig kennis van te hebben genomen 
en hierdoor afziet van enig strijdig document, en meer bepaald van zijn eigen algemene voorwaarden. 

1.3 Na validatie van de overeenkomst door FVP wordt een bevestiging van de overeenkomst aan de 
koper bezorgd. 

2. Duur en einde van de overeenkomst 

2.1 De overeenkomst heeft een duur van 24 maanden en wordt nadien automatisch voor onbepaalde 
duur verlengd. 

2.2 Het contract van onbepaalde duur is steeds opzegbaar mits het bezorgen van een aangetekend 
schrijven en het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand. 

2.3 Indien de koper het contract opzegt gedurende de eerste 24 maanden via een aangetekend 
schrijven is een verbrekingsvergoeding van 75€ verschuldigd aan de verkoper. 

2.4 FVP  kan de overeenkomst geldig beëindigen, zonder vergoeding, per aangetekend schrijven ten 
laatste 60 dagen voor het einde van de lopende periode. 
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3. Wijzigingen van de voorwaarden 

3.1 De contract- en prijsvoorwaarden liggen vast gedurende de duurtijd van het contract, onder -
voorbehoud van aanpassingen veroorzaakt door elementen die niet afhangen van FVP, bijvoorbeeld: 
- wettelijke, reglementaire of administratieve aanpassingen, alsook toeslagen vanwege de regionale 
en federale regeringen (taksen, belastingen, openbare dienstverplichtingen enz.) die automatisch 
geïntegreerd worden in de tarieven en de facturen vanaf hun datum van toepassing. 
- Aanpassingen van variabele tarieven als gevolg van gewijzigde prijsindexen die niet meer 
gepubliceerd zouden worden door de overheden, federaties, quotabedrijven of beurzen enz. 

3.2 FVP behoudt zich het recht voor de overeenkomst aan te passen op het ogenblik van de 
hernieuwing of verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde duur die met de koper is afgesloten 
op voorwaarde van kennisgeving hiervan aan de koper twee maanden voor de vervaldag van de 
lopende overeenkomst, waarbij die aanpassingen pas in werking treden op het ogenblik van de 
hernieuwing of verlenging 

3.3 De koper aanvaardt dat een melding via de gebruikelijke kanalen, zoals per brief, per e-mail, via 
de factuur of via de website van FVP geldt als kennisgeving. 

3.4 Als de koper niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden moet hij FVP hierover per 
aangetekende brief informeren binnen de maand die volgt op de dag van ontvangst van die 
kennisgeving. 

3.5 Als de koper de nieuwe voorwaarden weigert en dit aan FVP binnen vernoemde termijn meedeelt 
per aangetekende brief, heeft dit als gevolg dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd op de 
dag waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zouden zijn geworden. 

3.6 Als de koper niet laat weten dat hij akkoord is met de nieuwe voorwaarden geldt dit als een 
aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. 

3.7 Voormelde bepalingen zijn niet van toepassing als de wijzigingen niet minder rechten toekennen 
of niet meer verplichtingen opleggen aan de koper, of als de wijzigingen veroorzaakt worden door 
wettelijke, reglementaire en administratieve wijzigingen. 

4. Facturatie, levering en wederzijdse voorwaarden voor betalingen en niet-betaling 

4.1 De officiële prijs van het geleverde product op de dag van levering wordt gehanteerd. 

4.2 Na het afsluiten van de overeenkomst, kan een eerste levering slechts plaatsvinden indien: 
- De hoeveelheid minimaal 1.000 liter bedraagt 
- Minstens de helft van het factuurbedrag reeds betaald is door hetzij de reeds gestorte 
maandbedragen, hetzij door een éénmalige storting. 
- Alle daaropvolgende leveringen bedragen minstens 1.000 liter, met uitzondering van 
huisbrandoliereservoirs met een inhoud kleiner dan 1.200 liter, waarvoor een levering van minstens 
900 liter niet geweigerd kan worden. 
- FVP is slechts gehouden een levering uit te voeren indien de verbruiker op de dag van deze levering 
alle verschuldigde maandbedragen heeft vereffend, en zijn brandstofreservoir voldoet aan de van 
toepassing zijnde reglementaire bepalingen. 
- Bij elke levering wordt een leveringsbon aan de consument bezorgd.  

4.3 FVP kan voorschotten aanrekenen en een redelijk factuurbedrag bepalen op basis van een 
schatting van het verbruik van de klant.  

4.4 Het maandbedrag kan worden aangepast : 

Op vraag van de koper : 
- Indien uw reële verbruik ten minste 20 % lager ligt dan het aanvankelijk opgegeven verwachte 
verbruik of, 
- Indien de gemiddelde maximumprijs van de huisbrandolie van de laatste 3 maanden ten minste 20 % 
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lager ligt dan de maximumprijs van de huisbrandolie die als basis werd genomen voor de berekening 
van het maandbedrag. 

Op vraag van de verkoper: 
- Indien het reële verbruik van de verbruiker ten minste 20 % hoger ligt dan zijn aanvankelijk 
opgegeven verwachte verbruik of, 
- Indien de gemiddelde maximumprijs van de huisbrandolie van de laatste 3 maanden ten minste 20 % 
hoger ligt dan de maximumprijs van de huisbrandolie die als basis werd genomen voor de berekening 
van het maandbedrag. 

4.5 FVP stuurt de regularisatie- of eindfacturen jaarlijks in het 2de kwartaal. 

4.6 De factuur moet betaald worden uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de dag van ontvangst 
ervan.  In geval van domiciliëring voorziet FVP in een kennisgevingstermijn van minimum 15 dagen 
tussen de dag van ontvangst en de uitvoering van de domiciliëringsopdracht.  Bij niet-betaling van het 
gefactureerde bedrag stuurt FVP een herinnering aan de klant en vervolgend een ingebrekestelling.  
Bovendien behoudt FVP zich het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst op te zeggen, 
conform de geldende wetgeving en reglementen. 

4.7 Als de koper koos voor domiciliëring als betaalwijze, zorgt hij ervoor dat er altijd voldoende geld op 
de te debiteren rekening staat. 

4.8 Indien de regularisatie- of eindfactuur een bedrag opgeeft ten gunste van de koper, wordt dit 
binnen de 15 werkdagen na de dag van ontvangst teruggestort op de rekening die hiervoor door de 
klant is opgegeven of, bij gebrek hieraan, op de laatste rekening die door hem is gebruikt.  
Onverminderd de regionale reglementeringen behoudt FVP zich het recht voor om eventuele 
kredieten door andere facturen of vervallen sommen in het kader van andere overeenkomsten tussen 
de partijen te verrekenen. 

4.9 De algemene voorwaarden zoals vermeld op http://www.fvp.be/algemene-voorwaarden zijn van 
toepassing. 

5. Verhuis 

5.1 Na een verhuis wordt het leveringscontract uitgevoerd op het nieuwe adres van de koper, tenzij de 
koper het leveringscontract opzegt vanaf de datum van verhuis omdat hij verhuist naar het buitenland 
of naar een gebied of regio waar FVP niet in staat is om de levering te verzekeren of gaat inwonen bij 
een andere consument die al een ander leveringscontract heeft en dit mits voorlegging van een attest 
of contract. 

5.2 In geval van verhuis is de koper verplicht dit te melden aan FVP uiterlijk 30 kalenderdagen na de 
effectieve verhuis.  FVP heeft het recht om te bepalen of het nieuwe adres zich bevindt binnen de 
regio waarin het de leveringen kan garanderen. 

5.3 Indien FVP bepaalt dat het de leveringen niet kan garanderen zal het de koper hiervan op de 
hoogte stellen via een aangetekend schrijven.  Dit heeft als gevolg dat het contract beëindigt wordt 
vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven en dat FVP een eindfactuur aan de 
koper zal bezorgen. 

6. Verplichtingen van de koper 

6.1 De koper is verplicht om FVP te informeren over elk element waarvan hij kennis heeft dat de 
uitvoering van de overeenkomst zou kunnen tegenhouden, beïnvloeden of bemoeilijken. 

6.2 De koper is verplicht om FVP te informeren over elke wijziging van zijn persoonlijke of 
professionele gegevens. 

7. Bescherming van persoonlijke gegevens/persoonlijke levenssfeer 

De persoonlijke gegevens waarmee de koper uitdrukkelijk heeft ingestemd bij zijn inschrijving worden 
opgeslagen in de bestanden van FVP en worden verwerkt voor volgende doeleinden: de goede 
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uitvoering van de overeenkomst, het naleven van de wettelijke verplichtingen van FVP, de koper 
informeren over de producten en diensten van FVP, conform de wet van 11/03/2003 en het koninklijk 
besluit van 04/04/2003. 
Sommige van deze gegevens kunnen aan de overheid, evenwichtsverantwoordelijken, contractueel 
verbonden ondernemingen en aan FVP verbonden ondernemingen worden doorgegeven. Krachtens 
de wet van 8 december 1992 heeft de Klant het recht om zijn persoonlijke gegevens in de bestanden 
van FVP te raadplegen en te wijzigen, evenals het recht om zich te verzetten tegen elk gebruik van 
zijn gegevens voor direct marketing. Hij kan dit recht uitoefenen op eenvoudig schriftelijk verzoek.  
 

8. Overdracht 
 
8.1 FVP heeft het recht om, zonder uitdrukkelijk akkoord van de koper, de overeenkomst aan een 
derde over te dragen, voor zover deze de wettelijke bepalingen respecteert, over de nodige 
toelatingen beschikt en de voorwaarden van de huidige overeenkomst worden behouden. FVP 
informeert de koper zo snel mogelijk in geval van overdracht 
 
8.2 De koper kan de overeenkomst aan een derde overdragen, net zoals de rechten en plichten die 
eruit voortvloeien, voor zover deze derde schriftelijk verklaart deze overeenkomst te respecteren en dit 
enkel in de volgende gevallen: 
a. In geval van verhuizing en met naleving van de bepalingen van artikel 5. 
b. In geval van voorafgaand schriftelijk akkoord van FVP. De koper moet FVP hierover zo snel 
mogelijk informeren. Alle kosten die verbonden zijn aan deze overdracht zijn voor de rekening van de 
koper. 
 

9. Ongeldige of niet-nageleefde bepalingen 
 
9.1 Als een of meerdere clausules van de overeenkomst nietig, illegaal of niet uitvoerbaar worden 
verklaard, dan heeft deze nietigverklaring geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de 
uitvoerbaarheid van de andere clausules. Wanneer een dergelijke ongeldigheid, onwettelijkheid of 
niet-uitvoerbaarheid effectief invloed heeft op de rechten van een van de partijen, dan wordt (worden) 
de clausule(s) in kwestie automatisch en van rechtswege vervangen door een wettelijke clausule die 
zoveel mogelijk het contractuele en economische evenwicht garandeert. 
 
9.2 Het niet-naleven door FVP van een of meerdere bepalingen van de overeenkomst kan niet 
beschouwd worden als een verzaking van de bepaling in kwestie, noch als een beperking van haar 
rechten of plichten. 
 

10. Klachten en inlichtingen 
 
Elke aanvraag tot informatie of elke klacht over de uitvoering van de overeenkomst kan geldig worden 
gericht aan FVP per telefoon 03 457 08 53, per mail naar info@fvp.be of per brief aan 
Petroleumproducten FVP nv, Groeningenlei 12 – 2550 Kontich 
 
 

Datum ……………………………………., te …………………………………….. 

 

Petroleumproducten FVP nv  De koper 
(naam + handtekening) 

mailto:info@fvp.be

