


ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAL HAPPYFUEL 

ARTIKEL 1 - VOORWERP 

Elke bestelling en elk gebruik van de TOTAL HAPPYFUEL-kaarten betekent dat de gebruiker de hierna 

volgende algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn bij voorrang van toepas-

sing. De Algemene verkoopsvoorwaarden van TOTAL BELGIUM zijn slechts aanvullend van 

toepassing. Onderhavige algemene voorwaarden hebben als doel de werkingsmodaliteiten van de 

TOTAL HAPPY FUEL Service, de aankoop van brandstof en het gebruik van de TOTAL HAPPYFUEL-

kaarten (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 TOTAL BELGIUM NV 

(hierna “TOTAL BELGIUM”) evenals via de Internetsite www.total.be te krijgen. 

ARTIKEL 2 - PRODUCTEN 

Met de Kaarten kan in de verkooppunten in België brandstof (de “Producten”) afgehaald worden. TOTAL 

BELGIUM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele tijdelijke of definitieve onbe-

schikbaarheid van de Producten in één of meerdere verkooppunten. TOTAL 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 TOTAL BELGIUM bekendgemaakt 

worden en vergezeld zijn van de desbetreffende bewijsstukken. Na deze termijn zal geen enkele 

klachten nog ontvankelijk zijn. 

ARTIKEL 3 -WERKING VAN DE KAART 

1. Uitgifte en facturatie 

De Klant kan Kaarten bestellen bij TOTAL BELGIUM, voor een bedrag van minimum 400 EUR per 

bestelling en minimum 15 EUR / maximum 500 EUR per bestelde Kaart, door middel van het formulier 

uitgegeven door TOTAL 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 TOTAL 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 TOTAL BELGIUM onmiddellijk een fax 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. 

TOTAL 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 van de erop vermelde geldigheidsmaand. Een niet-  

geldige 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 geldig-  

heidsperiode. 

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 aan-

sprakelijk 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 TOTAL 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. TOTAL 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 TOTAL 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, 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. 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. 
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.  
Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt ingeroepen, kan de koper onder geen beding 
aanspraak maken op een schadeloosstelling van indirecte schade, met name commerciële of 
financiële schade zoals een minwaarde, een kostenverhoging, een klantenverlies of een te 
verwachten winst, een ontregeling van de planning, handelingen of klachten van derden. Deze alinea 
is niet van toepassing op leveringen aan consumenten in de zin van de Wet van 6 april 2010 
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 
6. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Andere aanvaarde betalingswijzen brengen in geen geval 
schuldvernieuwing teweeg. Alle facturen vervallen op de erop vermelde vervaldatum. 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 pre-notificatietermijn 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.  
7. Bij niet-betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur of van een wissel op hun vervaldag, 
vervallen betalingstermijnen toegestaan voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale 
bedrag van de debetrekening en van de aanvaarde niet-vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar. 
Bovendien wordt daardoor aan de verkoper het recht verleend alle lopende contracten te ontbinden 
bij per post aangetekend schrijven voor de nog niet uitgevoerde 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. 
9. De verkoper waarborgt dat de geleverde producten conform zijn met de bepalingen van de 
REACH-verordening (Verordening EG nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) zoals van kracht op de dag van de 
levering, voor de gebruikswijzen beschreven in de Veiligheidsinformatiebladen (SDS). Deze zijn 
beschikbaar op www.quicksds.com.  
10. 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 de Wet van 6 april 2010 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. 
 
Volledige tekst beschikbaar op www.total.be 
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