ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS (100 LBS)
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedrijf:

Curaçao Gas (Curgas) N.V.

Contractant:

de natuurlijke of rechtspersoon die met het
Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

Gas

Liquified Petroleum Gas (LPG).

Gas Cilinder

de gasfles van het Bedrijf waarin het Gas wordt
getransporteerd.

Gebruikers fee:

het bedrag dat in rekening wordt gebracht aan de
Contractant voor het gebruik van Gas Cilinders.

Installatie:

het samenstel van leidingen en andere
hulpmiddelen van de Contractant welke een
verbinding vormen tussen het van Gas te
voorziene apparaat en de Gas Cilinder.

Levering:

de ter beschikkingstelling van het Gas aan de
Contractant door het aansluiten van de Installatie
aan de Gas Cilinder.

Overeenkomst:

De tussen het Bedrijf en Contractant conform het
bepaalde in deze algemene voorwaarden gesloten
overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde
algemene voorwaarden en aansluitvoorwaarden.

Perceel:

de onroerende zaak ten behoeve waarvan de
Installatie tot stand wordt gebracht en waarnaar
de Gas Cilinders worden vervoerd.
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Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst
2.1
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het Bedrijf van de door de
Contractant ingediende aanvraag, welke blijkt uit de uitvoering van de
Overeenkomst door het Bedrijf.
2.2

Een aanvraag wordt geacht te zijn ingediend zodra: i) het door het Bedrijf ter
beschikking gestelde formulier ingevuld en ondertekend is terug overhandigd; ii)
een kopie van een geldig legitimatiebewijs is overhandigd (in geval degene die de
aanvraag indient een natuurlijke persoon is) of een recent gestempeld uittreksel van
de Kamer van Koophandel tezamen met een geldig legitimatiebewijs van de persoon
die bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen is overhandigd (indien
degene die de aanvraag indient een rechtspersoon is) en iii) betaling is ontvangen
van de door het Bedrijf vereiste waarborgsom en van de aangevraagde
diensten/producten.

2.3

Zolang een aanvraag niet compleet is ingevuld, niet is voorzien van de vereiste
stukken of de betaling van de waarborgsom en de aangevraagde
diensten/producten niet heeft plaatsgevonden, zal de aanvraag door het Bedrijf niet
in behandeling worden genomen.

2.4

Het Bedrijf is bevoegd een aanvraag te weigeren, dan wel daar nadere voorwaarden
aan te stellen, indien dit gelet op de belangen van het Bedrijf, de Contractant of
derden wenselijk is, dit ter vrije beoordeling van het Bedrijf.

2.5

Indien de aanvraag wordt ingediend door twee of meer (rechts)personen
gezamenlijk, dan zijn zij hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen voortvloeiend
uit de Overeenkomst.

Artikel 3: De Installatie
3.1
De Installatie kan door het Bedrijf tot stand worden gebracht, vervangen of
verplaatst worden op verzoek van de Contractant. Op de door het Bedrijf tot stand
gebrachte of vervangen Installatie wordt één (1) jaar garantie gegeven. Het staat
Contractant vrij om de Installatie zelf tot stand te (doen) brengen met inachtneming
van het bepaalde in de leden 3.2. tot en met 3.5 van dit artikel. De Contractant is
enkel bevoegd de Installatie zelf te (doen) vervangen als deze is losgekoppeld van
de Gas Cilinders.
3.2

De Installatie mag alleen door het Bedrijf worden aangesloten op en losgekoppeld
van de Gas Cilinders. Het is de Contractant niet toegestaan de Gas Cilinders zelf aan
te sluiten op of los te koppelen van de Installatie.

Augustus 2017

Page 2 of 14

3.3

Een door de Contractant of derden tot stand gebrachte, vervangen Installatie dient
eerst door het Bedrijf te worden goedgekeurd alvorens deze door het Bedrijf kan
worden aangesloten op de Gas Cilinders.

3.4

De Installatie en de locatie waar de Gas Cilinders worden geplaatst dienen te
voldoen aan de aansluitvoorwaarden van het Bedrijf zoals weergegeven in artikel 4.
Het Bedrijf is bevoegd de goedkeuring aan een door de Contractant of derden tot
stand gebrachte Installatie te onthouden, dan wel aan de Installatie aanvullende
voorwaarden te verbinden, indien zij constateert dat de Installatie niet aan de door
het Bedrijf gestelde voorwaarden voldoet of indien Contractant niet beschikt over
de vereiste vergunningen die vanwege veiligheidsredenen vereist zijn. Het Bedrijf is
niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het onthouden van de
goedkeuring en/of het stellen van aanvullende voorwaarden.

3.5

Het Bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van door
Contractant of derden tot stand gebrachte/verplaatste/vervangen Installaties die
niet zijn goedgekeurd door het Bedrijf en door of namens Contractant zelf zijn
aangesloten aan de Gas Cilinders. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die
het Bedrijf lijdt ten gevolge hiervan en vrijwaart het Bedrijf voor alle aanspraken
van derden te dien aanzien.

3.6

De Installatie is eigendom van de Contractant en de Contractant is verplicht deze
goed te onderhouden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van het door Contractant niet goed onderhouden van de Installatie en vrijwaart het
Bedrijf voor alle aanspraken van derden te dien aanzien. Het Bedrijf is te allen tijde
bevoegd de (af)levering van de Gas Cilinders op te schorten indien zij constateert
dat de Installatie niet aan de aansluitvoorwaarden voldoet, zichtbare gebreken
vertoont of anderszins een gevaar kan opleveren voor de veiligheid van de
Contractant, het Bedrijf of derden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die de Contractant lijdt als gevolg van deze opschorting en Contractant
vrijwaart het Bedrijf voor alle aanspraken van derden te dien aanzien.
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4.

Aansluitvoorwaarden
 De cilinder moet geplaatst worden op een ondergrond van beton
(ongeveer één vierkante meter).


De cilinder moet tenminste 2 meter verwijderd zijn van een airconditioning /lucht
toevoer/ventilator apparaat of venster.



De drukregelaar moet tussen beide cilinders op de muur worden
geschroefd/geïnstalleerd.



De verbinding van de drukregelaar naar de cilinder moet worden gemaakt met een
geschikte pigtail verbinding.



De ventilatie van de drukregelaar behoort aan de onderkant, zodat er geen water in de
regelaar komt.



De verbinding van de drukregelaar naar de cilinder mag geenandere verbindingen
bevatten, als er meer dan een verbinding gebruikt wordt moet deze zich aan de
buitenkant van het gebouw bevinden.



Cilinders moeten worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte, niet in een
afgesloten ruimte of garage.



De plaats waar de cilinders komen te staan is minimaal 1,5 meter verwijderd van een
elektrische motor of schakelaar.



De omgeving waar de cilinders komen te staan moet vrij toegankelijk zijn. (geen
bijen, onveilige omstandigheden, enz).



Indien de klant beschikt over een Nis dient de “nis” voorzien te zijn van een
gepleisterde betonnen achterwand van +/- 170 cm hoog en een betonnen vloer van +/9 cm hoog, 50 cm breed en een lengte hebben van 100 cm.

Artikel 5: Transport van Gas Cilinders en levering van Gas
5.1
Het door de Contractant bestelde Gas wordt door het Bedrijf in een Gas Cilinder
getransporteerd naar het Perceel volgens de Distributieregels. De Distributieregels
zijn weergegegven op de internetsite van het Bedrijf en de Contractant wordt geacht
daarvan kennis te nemen. De Gas Cilinder wordt geacht te zijn (af)geleverd op het
moment dat deze door het Bedrijf is aangesloten aan de Installatie.
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5.2

Het is Contractant verboden de Gas Cilinder na aflevering zelf of door derden te
verplaatsen, vervoeren, vullen, repareren, los te koppelen of te verbinden aan de
Installatie, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het
Bedrijf sluit alle aansprakelijk uit voor schade die het gevolg is van door de
Contractant of derden verplaatste, vervoerde, gevulde, gerepareerde, los
gekoppelde of zelf aan de Installatie aangesloten Gas Cilinders. Contractant is
aansprakelijk voor alle schade die het Bedrijf lijdt ten gevolge van voormelde
handelingen door Contractant en vrijwaart het Bedrijf voor alle aanspraken van
derden te dien aanzien.

5.3

Het Bedrijf is bevoegd de (af)levering van de Gas Cilinders tijdelijk op te schorten
voor de nodige onderzoek, indien zij op het moment van (af)levering constateert dat
de identificatie nummers van de aanwezige cilinders verschillen ten opzichte van de
geregistreerde cilindernummers bij Curgas.

5.4

De Gas Cilinders zijn en blijven na (af)levering eigendom van het Bedrijf. De Gas
Cilinders dienen door de Contractant als zorgvuldig gebruiker te worden gebruikt.
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor een vergoeding in rekening te brengen voor
het gebruik van de Gas Cilinders.

5.5

Het Bedrijf is bevoegd voorrijkosten in rekening te brengen indien de Contractant
op de afgesproken datum niet aanwezig is op het Perceel waardoor de Installatie
niet tot stand kan worden gebracht en/of de Gas Cilinders niet kunnen worden
afgeleverd en aangesloten.

5.6

De locatie waar de Gas Cilinder geplaatst wordt, dient te voldoen aan de door het
Bedrijf gestelde en op haar website gepubliceerde aansluitvoorwaarden. Het Bedrijf
is bevoegd de (af)levering van de Gas Cilinders op te schorten indien zij op het
moment van (af)levering constateert dat de locatie waar deze Gas Cilinders
geplaatst dient te worden niet voldoet aan de door het Bedrijf gestelde vereisten,
niet vrij toegankelijk is voor het Bedrijf of dit in het belang van de veiligheid
gewenst is, dit ter vrije beoordeling van het Bedrijf. Het Bedrijf is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die het gevolg is van deze opschorting.
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5.7

Het is de Contractant niet toegestaan meer of minder dan het in de Overeenkomst
genoemde aantal Gas Cilinders aangesloten te hebben op het Perceel. Het is de
Contractant niet toegestaan op het Perceel Gas Cilinders te houden die niet zijn
aangesloten op een Installatie. Alle op het Perceel aanwezige Gas Cilinders dienen
bij het Bedrijf te zijn geregistreerd (aantal en serienummer). Per jaar is de
Contractant slechts toegestaan om maximaal zes (6) Gas Cilinders voor
huishoudelijk gebruik aan te schaffen tegen het huishoudelijk tarief (het door de
overheid gereguleerde tarief). Indien de Contractant in een jaar méér dan zes (6)
Gas Cilinders voor huishoudelijk gebruik aanschaft, is zulks slechts mogelijk indien
de Contractant voor elke Gas Cilinder boven de zesde Gas Cilinder, het door het
Bedrijf vastgestelde commerciële tarief betaalt.

5.8

De Contractant is gehouden ervoor zorg te dragen dat medewerkers van het Bedrijf
het Perceel veilig kunnen betreden, alsmede de locatie waar de Gas Cilinders
moeten worden aangesloten bereikbaar te houden voor het Bedrijf. Het Bedrijf is in
niet aansprakelijk voor vertraging in de (af)levering van de Gas Cilinders indien dit
te wijten is aan het niet vrij toegankelijk zijn van het Perceel en/of de locatie waar
de Gas Cilinders moeten worden aangesloten. Contractant is aansprakelijk voor alle
schade die het Bedrijf lijdt als gevolg van het niet nakomen van dit artikel.

5.9

De Contractant dient de Gas Cilinders vanaf het moment van (af)levering als
zorgvuldig gebruiker te gebruiken. De Contractant is verantwoordelijk voor het
gebruik dat wordt gemaakt van de door het Bedrijf geleverde Gas Cilinder, ook
indien dit geschiedt zonder zijn toestemming of medeweten. Het risico voor
beschadigingen, diefstal of verlies van de Gas Cilinder komt voor rekening van de
Contractant vanaf het moment van (af)levering tot op het moment dat deze aan het
Bedrijf is geretourneerd, ongeacht de oorzaak van de beschadiging of het verlies.

5.10

Het Bedrijf spant zich in de Gas Cilinders zo spoedig als mogelijk na ontvangst van
de betaling af te leveren volgens de Distributieregels. Contractant is gehouden het
Perceel op de in de Overeenkomst omschreven wijze beschikbaar te stellen voor
(af)levering door het Bedrijf.

5.11

Het Bedrijf is niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst
gehouden indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van force majeur. Onder force
majeur wordt verstaan, doch niet uitsluitend: brand, oorlog(sdreiging), (dreiging
van) terrorisme, wilde of georganiseerde stakingen, blokkades, rellen of andere
ordeverstoringen,
brandstofgebrek,
energietekort,
vervoersbeperkingen,
weersomstandigheden en natuurrampen, beperkingen bij het verlenen van
vergunningen en niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers,
waaronder tevens valt het door de toeleverancier van het Bedrijf niet tijdig of
voldoende leveren van het Gas aan het Bedrijf.
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5.12

De Contractant kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor verrekening van
de waarde van de in de Gas Cilinder aanwezige hoeveelheid Gas die bij retournering
nog in de Gas Cilinder aanwezig is.

Artikel 6: Tarieven
6.1
Voor de door het Bedrijf geleverde diensten, producten is de Contractant de alsdan
geldende tarieven verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De
geldende tarieven zijn op de website van Curoil N.V vermeld.
6.2

De tarieven genoemd in lid 1 zullen worden verhoogd met de verschuldigde
omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke vanuit overheidswege aan het
Bedrijf worden opgelegd.

6.3

De tarieven van het Bedrijf kunnen te allen tijde door het Bedrijf worden gewijzigd.
Wijzigingen van de tarieven worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding
bekend gemaakt en treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
Tariefswijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

Artikel 7: Betaling en waarborgsom
7.1
Voor de door het Bedrijf geleverde diensten en producten dient vooraf betaald te
zijn door de Contractant. Contractant kan enkel betalen voor de afgenomen diensten
en producten via cash of bancaire overschrijving, bij één van de door het Bedrijf
officeel op haar website bekend gemaakte verkooppunten van het Bedrijf of via
internet. Het is Contractant in geen geval toegestaan de betalingen te verrichten aan
de werknemers van het Bedrijf die zich niet bevinden op de hiervoor genoemde
verkooppunten.
7.2

Diensten en producten die niet vooruit zijn betaald, zullen door middel van een
factuur aan de Contractant in rekening worden gebracht. Facturen dienen te worden
voldaan op de door het Bedrijf aangegeven bankrekening binnen de op de factuur
aangegeven termijn. Bij gebreke van een termijn op de factuur dienen zij binnen
zeven (7) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.

7.3

Bij niet tijdige betaling van de factuur is Contractant een rente van 1.5% per maand
verschuldigd aan het Bedrijf over het opeisbaar verschuldigde bedrag alsmede de
incassokosten ter zake de inning van de openstaande vordering. De incassokosten
bedragen 15% van het openstaande bedrag en zijn onmiddellijk opeisbaar op het
moment dat de Contractant in verzuim is met zijn betaling.
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7.4

Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen door Contractant te
worden ingediend uiterlijk één (1) maand na de datum van de factuur, bij gebreke
waarvan het recht om een klacht in te dienen komt te vervallen. Het klagen over de
juistheid van de factuur, schort de verplichting tot betaling van de Contractant
binnen de gestelde termijn niet op.

7.5

De Contractant is niet bevoegd eventuele vorderingen die zij heeft op het Bedrijf te
verreken met hetgeen zij aan het Bedrijf verschuldigd is.

7.6

De Contractant is gehouden bij aanvang van de Overeenkomst de verschuldigde
waarborgsom te betalen aan het Bedrijf. De waarborgsom zal worden terugbetaald
aan de Contractant nadat de Overeenkomst is beëindigd, Contractant eventuele
goederen die zij van het Bedrijf onder zich heeft, in goede staat van onderhoud heeft
terug geleverd aan het Bedrijf alsmede alle facturen zijn voldaan. Het Bedrijf zal
geen rente vergoeden over de waarborgsom.

7.7

Het Bedrijf heeft het recht om een bedrag aan de Contractant in rekening te brengen
voor het gebruik van de cilinders.

Artikel 8: Onderscheid tussen huishoudelijk en commercieel Contractant
8.1
De Contractant dient zich te registreren als huishoudelijke of commerciële klant op
basis van de volgende regels:
a)
Alle bedrijven met een KvK inschrijving worden beschouwd als een
commerciële klant.
b)
Alleen huishoudens die LPG gebruiken voor huishoudelijk gebruik kunnen
cilinders bestellen voor de gereguleerde tarieven zoals maandelijks
vastgesteld door BTPU.
c)
Huishoudelijke contractanten kunnen maximaal 6 cilinders per jaar bestellen
tegen huishoudelijk tarief, vanaf de 7e cilinder gelden de commerciële
prijzen.
d)
Als uitzondering is het voor een aantal speciale bedrijven toegestaan om LPG
te bestellen tegen het gereguleerd huishoudelijk tarief, zonder een maximum
aantal cilinders, indien zij voldoen aan de voorwaarden voor huishoudelijk
gebruik, namelijk:
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i.

e)

8.2

Service instituten die mensen helpen die niet zelfstandig kunnen
wonen zoals bijvoorbeeld verzorgingstehuizen voor ouderen of
gehandicapten en kostscholen.
ii.
Verhuurbedrijven voor lange termijn woningverhuur of huizen waar
de bewoners geen eigen Curgas aansluiting hebben maar waar de
gasaansluiting centraal geregeld is zoals bijvoorbeeld FKP.
iii.
Speciale scholen die LPG gebruiken voor speciale lessen voor koken of
lassen.
Bedrijven kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de
gereguleerde huishoudelijke tarieven door hun KvK uittreksel te sturen
samen met een motivatiebrief waarom zij voldoen aan de regels van Artikel
8.1 c). De beslissing of het verzoek voldoet aan de regels van Artikel 8.1 c), is
ter discretie van het Bedrijf.

Indien de Contractant zich niet op correcte wijze registreert bij het Bedrijf als
huishoudelijk of commerciële klant, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de
Contractant alsnog met terugwerkende kracht de correcte tarieven in rekening te
brengen voor alle cilinders die op grond van de onjuiste registratie zijn aangeschaft.

Artikel 9: Overige verplichtingen van de Contractant
9.1
De Contractant is voorts gehouden:
a)
het Bedrijf zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens,
voorvallen, wijzigingen en omstandigheden die voor de goede uitvoering van
de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
b)
door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of
onregelmatigheden aan de Installatie of Gas Cilinders onverwijld te melden;
c)
de Gas Cilinders bij beëindiging van de Overeenkomst te retourneren aan het
Bedrijf;
d)
zorg te dragen voor een juiste registratie van het aantal Gas Cilinders, het
daarbij behorende serienummer en de bestemming daarvan (huishoudelijk
of commercieel);
e)
bij diefstal van een Gas Cilinder dient Contractant een proces verbaal van de
politie over te leggen, bij gebreke waarvan het Bedrijf de Gas Cilinder niet zal
vervangen.
Artikel 10: Gevolgen van niet-nakoming door de Contractant
10.1 Het Bedrijf is bevoegd de levering van haar diensten en producten te beëindigen, op
te schorten, dan wel de levering van haar diensten en producten te verbinden aan
bijzondere voorwaarden, wanneer de Contractant in verzuim is in de nakoming van
een of meer van zijn verplichtingen jegens het Bedrijf.
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10.2

Deze overeenkomst kan door het Bedrijf met onmiddellijke ingang schriftelijk
worden ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst in geval:
a)
de Contractant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard;
b)
de Contractant surséance van betaling aanvraagt of haar (voorlopig)
surséance wordt verleend;
c)
de Contractant in liquidatie treedt of een besluit neemt tot liquidatie of haar
huidige onderneming staakt;
d)
op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractant beslag wordt
gelegd en dit beslag niet binnen dertig (30) dagen nadat die is gelegd weer is
opgeheven;
e)
de Contractant tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen
uit deze overeenkomst en nalaat binnen veertien (14) dagen na schriftelijk in
gebreke te zijn gesteld het verzuim te herstellen;
f)
de vergunning van het Bedrijf wordt ingetrokken en/of het Bedrijf
anderszins van overheidswege niet langer is toegestaan haar bedrijfsvoering
uit te voeren;
g)
de Contractant, zijnde een natuurlijke persoon, komt te overlijden.
h)
de Contractant verhuist of het eiland metterwoon verlaat, zonder dit door te
geven aan het Bedrijf en/of zonder de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 11: Gebruik van persoonsgegevens
11.1 Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van de Contractant in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst.
11.2

Persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt in
overeenstemming met de wet. De persoonsgegevens worden niet verwerkt op een
wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

11.3

Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van een efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:
a)
het beoordelen en accepteren van potentiële Contractanten en het aangaan
en uitvoeren van overeenkomsten met de Contractant;
b)
het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met
de Contractant tot stand te brengen en/of uit te breiden;
c)
het waarborgen van de veiligheid van dienstverlening, daaronder mede
begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot)
(strafbare) gedragingen;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
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Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Indien de Contractant door een aan het Bedrijf toe te rekenen tekortkoming schade
lijdt, is het Bedrijf aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct gevolg is
behoudens in die gevallen waar zij haar aansprakelijkheid in deze Overeenkomst
heeft beperkt of uitgesloten.
12.2

In alle gevallen is van vergoeding uitgesloten indirecte en/of gevolgschade,
waaronder doch niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen
van het beroep of als gevolg van winstderving of bedrijfsstilstand, behoudens in het
geval van opzet of grove schuld van het Bedrijf.

12.3

Indien en voor zover het Bedrijf op grond van deze algemene voorwaarden jegens
de Contractant aansprakelijk is voor de schade, dan komt deze schade slechts voor
vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal ANG 50.000,=.

12.4

De in deze Overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsvoorwaarden gelden mede
ten aanzien van derden die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst
door het Bedrijf zijn ingeschakeld, dan wel personen voor wie het Bedrijf of een
dergelijke derde verantwoordelijk is.

12.5

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige aanspraken of schade die een derde lijdt
ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst en Contractant vrijwaart het
Bedrijf voor alle rechtszaken, vorderingen, schade of aanspraken van derden die
voortvloeien uit of verband houden met het door Contractant gebruiken van de door
het Bedrijf geleverde diensten of producten.

12.6

De producten en diensten worden op een ‘as is’ en ‘best effort’ basis geleverd. Door
het Bedrijf wordt geen (impliciete) garantie gegeven voor de verkoopbaarheid of
geschiktheid van de producten of diensten voor een bepaald doel.

Artikel 13: Opzegging van de Overeenkomst
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor
onbepaalde tijd en kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
13.2

De Contractant is ook na beëindiging van de Overeenkomst gehouden als zorgvuldig
gebruiker zorg te dragen voor eventuele zaken van het Bedrijf die zich nog op het
Perceel bevinden.
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Artikel 14: Wijziging van de algemene voorwaarden
14.1 De algemene voorwaarden kunnen te alle tijden door het Bedrijf worden gewijzigd.
Wijzigingen treden eerst in werking dertig (30) dagen na de dag waarop de
wijzigingen bekend zijn gemaakt of een latere datum voor zover die in de
bekendmaking is genoemd, tenzij de wet een andere termijn voorschrijft, in welk
geval die termijn geldt.
14.2

Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst in een of meerdere lokale
dagbladen dat de voorwaarden zijn gewijzigd en zijn gedeponeerd bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Curaçao en bij het Bedrijf ter inzage liggen.

14.3

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande Overeenkomsten.
Indien een Contractant een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de
Overeenkomst voordat deze wijzigingen ingaan schriftelijk opzeggen tegen de
datum waarop de wijziging in werking zal treden.

Artikel 15: Verhuizing
15.1 Bij verhuizing is de Contractant verplicht om het Bedrijf tijdig in te lichten over een
aanstaande verhuizing, alsmede of hij de Installatie en Gas Cilinders mee wenst te
verhuizen, dan wel over te dragen aan de nieuwe bewoner van het Perceel.
15.2

Een Installatie die is gewijzigd, zal eerst door het Bedrijf dienen te worden
goedgekeurd overeenkomstig artikel 3 van deze algemene voorwaarden alvorens
deze kan worden aangesloten op de Gas Cilinders.

15.3

In het geval de Contractant de Installatie en Gas Cilinders wenst over te dragen aan
de nieuwe bewoner van het Perceel, dienen de Contractant en de nieuwe bewoner
gezamenlijk de Overeenkomst bij het Bedrijf te wijzigen op naam van de nieuwe
bewoner. De Contractant zal tegen afgifte van de originele kwitantie de
waarborgsom geretourneerd krijgen en de nieuwe bewoner zal vervolgens de
waarborgsom moeten betalen.
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Artikel 16: Boete
16.1 Het is de Contractant in geen geval toegestaan om:
a)
Gas Cilinders te bestellen tegen een huishoudelijk tarief terwijl deze worden
gebruikt voor commerciële doeleinden;
b)
Gas Cilinders zelf te verplaatsen, vullen, vervoeren, repareren, los te
koppelen of aan te sluiten aan de Installatie;
c)
Meer of andere Gas Cilinders te houden op het Perceel dan er geregistreerd
staan bij het Bedrijf;
d)
de Gas Cilinders door te verkopen, weg te geven of anderszins daarin te
handelen;
e)
de Gas Cilinders na beëindiging van de Overeenkomst langer dan 30 dagen
onder zich te houden voor zover de Contractant daarbij het Bedrijf
belemmert om de Gas Cilinders terug te nemen.
16.2 De Contractant die in strijd handelt met de in artikel 16.1 genoemde
verbodsbepalingen zal een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van ANG.
1.000,- per Gas Cilinder en per overtreding, zonder dat dit afdoet aan het recht van
het Bedrijf de daadwerkelijke schade te verhalen op de Contractant indien deze
hoger is.
Artikel 17: Buitengewoon opsporingsambtenaren
17.1 Het Bedrijf kan gebruik maken van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de
(controle op de) nakoming van de verplichtingen van partijen uit hoofde van deze
Overeenkomst.
Artikel 18: Gehele overeenkomst
18.1 De Overeenkomst, met inbegrip van algemene voorwaarden, bevat de volledige
overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf geleverde diensten en
producten en vervangt alle voorgaande overeenkomsten.
Artikel 19: Slotbepalingen:
19.1 Alle vorderingsrechten en of verweren jegens het Bedrijf verjaren door het verloop
van een jaar na het ontstaan van de vordering.
19.2

Het is de Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van het Bedrijf de rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst aan derden over te dragen.

19.3

Het Bedrijf is te allen tijde bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst over te dragen aan derden.
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19.4

In geval van een conflict tussen de bepalingen in de Overeenkomst en de algemene
voorwaarden, gaan de bepalingen opgenomen in de Overeenkomst voor.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen
20.1 De Overeenkomst wordt beheerst door het recht van Curaçao. Alle geschillen die
voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter op Curaçao.
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