
 

 

 

 Algemene Voorwaarden 
MKB Brandstof – Versie 1.1 d.d. 12 december 2013 

 
1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

MKB Brandstof   Handelsnaam van MKB Ondernemers B.V. 

TCN Travelcard Nederland B.V. waarvan MKB Brandstof het netwerk  gebruikt voor transacties. 

Contractant Degene met wie MKB Brandstof de Overeenkomst is aangegaan en tekeningsbevoegd is en 

tevens ingeschreven staat bij de KvK alsmede beschikt over een zakelijke bankrekening. 

Overeenkomst  De overeenkomst tussen Contractant en MKB Brandstof voor de levering van 

Mobiliteitsdiensten. 

Mobiliteitsdiensten Mobiliteitsdiensten kunnen onder meer zijn, maar niet uitsluitend: Auto- en motorbrandstoffen 

en daaraan gerelateerde producten zoals smeer- en andere onderhoudsmiddelen, pechhulp 

voor auto’s en motoren, carwash, elektrisch laden, parkeren, onderhoud en verzekeringen. 

Nationale Tankpas Het door MKB Brandstof verstrekte identificatiemiddel waarmee Nationale Tankpas Houder 

producten dan wel diensten van de bij TCN aangesloten leveranciers kan afnemen. 

Tankpas Houder Degene die namens Contractant gebruik mag maken van de Nationale Tankpas. 

Account  Contractant heeft bij MKB Brandstof slechts één account. Binnen dit account kan hij meerdere 

Nationale Tankpassen aanvragen en opzeggen. Bij het opzeggen van een Nationale Tankpas 

wordt niet automatisch het account gesloten aangezien er meerdere Nationale Tankpassen in 

het account kunnen bestaan. Opzeggen van het account kan alleen schriftelijk gebeuren.  

Borg  Staat voor de door de Contractant gestorte Basis Borg en eventuele gestorte Extra Borg als 

zekerheidsstelling voor volledige betaling van afgenomen goederen en diensten door 

Contractant. 

Basis Borg  Het door Contractant gestorte bedrag per Nationale Tankpas wat dient als zekerheidsstelling 

voor volledige betaling van afgenomen producten en diensten door Contractant.  

Extra Borg  Het door Contractant gestorte bedrag per Nationale Tankpas boven de Basis Borg omdat MKB 

Brandstof tussentijds aanvullende zekerheden heeft gevraagd omdat betaalgedrag of 

kredietinformatie daartoe aanleiding gaf. 

Transactieborg  Het door Contractant extra gestorte bedrag per Nationale Tankpas ter voorkoming van 

tussentijdse incasso’s door MKB Brandstof ter betaling van afgenomen goederen en diensten  

SEPA  Afkorting die staat voor Single European Payment Area en betekent het sluitstuk van de 

uniformering van het betaalverkeer binnen Europa. Dit betekent voor Contractant dat zij een 

nieuwe zakelijke incassomachtiging (SDD B2B) zonder storneringsrecht moet tekenen. 

Contractant wordt door MKB Brandstof geïnformeerd over het tijdstip van overgang. 

 

  



 

 

2. Overeenkomst en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst. Afspraken in afwijking van 

en/of in aanvulling op de Overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk/per email door MKB Brandstof 

aan Contractant zijn bevestigd. 

2.2.  Deze Overeenkomst gaat in op het moment dat de Borg van de Nationale Tankpas is geïncasseerd en de door 

de tekenbevoegde getekende machtiging bij ons is geregistreerd.  

2.3.  Indien de kredietwaardigheid van de aanvrager van de Nationale Tankpas door MKB Brandstof niet positief 

wordt beoordeeld, blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Art. 8.3 is van 

overeenkomstige toepassing. 

 

3. Levering van Mobiliteitsdiensten 

3.1.  MKB Brandstof zal aan Contractant de mogelijkheid bieden om met behulp van de Nationale Tankpas 

Mobiliteitsdiensten te betrekken van de bij MKB Brandstof en TCN aangesloten leveranciers.  

3.2.  Contractant opent een Account bij MKB Brandstof en is gerechtigd onder de naam en rekening van dat Account 

meerdere Nationale Tankpassen voor zijn wagenpark aan te vragen. 

 

4. Gebruik van de Nationale Tankpas 

4.1.  Op basis van de door Contractant verstrekte gegevens wordt door MKB Brandstof een Nationale Tankpas 

vervaardigd. Contractant staat er voor in dat de door haar aan MKB Brandstof verstrekte gegevens juist zijn. 

4.2.  Ter voorkoming van misbruik stelt de Contractant zelf voor elke Nationale Tankpas een persoonlijk 

identificatienummer (PIN-code) in. 

4.3.  De Nationale Tankpas en PIN-code zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden. Het veranderen 

dan wel kopiëren van de Nationale Tankpas en/of inhoud van de bij deze Nationale Tankpas behorende 

magneetstrip en/of chip is verboden en wordt beschouwd als fraude. Met de Nationale Tankpas mogen 

uitsluitend producten en diensten worden afgenomen als overeengekomen tussen Contractant en MKB 

Brandstof. 

4.4.  Indien de Nationale Tankpas niet langer in gebruik is, per vervaldatum, bij afmelding of blokkade, draagt 

Contractant zorg voor zo spoedig mogelijke vernietiging. 

4.5.  Contractant dient met de Nationale Tankpas en PIN-code uiterst zorgvuldig om te (laten) gaan, waaronder het 

gescheiden bewaren van Nationale Tankpas en PIN-code, het afgeschermd intoetsen van de PIN-code en het 

nooit in de auto of in onafgesloten en voor derden toegankelijke ruimten achterlaten van de Nationale Tankpas. 

4.6.  In noodgevallen is het de Nationale Tankpas Houder toegestaan om bij storing aan de elektronische 

afrekenapparatuur van het tankstation, gebruik te maken van een door het betreffende tankstation af te geven 

formulier. De Nationale Tankpas Houder is verplicht kaartnummer, kenteken, de kilometerstand en (indien van 

toepassing) vervangend vervoer op het formulier in te vullen en het formulier te ondertekenen. Het formulier 

moet schriftelijk worden ingediend bij MKB Brandstof (servicedesk@mkb-brandstof.nl of per post, MKB 

Brandstof, Postbus 21310, 3001 AH  Rotterdam) ter administratieve verwerking. 

4.7.  Indien een voertuig tijdelijk wordt vervangen, zal Contractant gerechtigd zijn de voor het oorspronkelijke 

voertuig verstrekte Nationale Tankpas te gebruiken ten behoeve van het vervangende motorvoertuig. 

Contractant dient er voor te zorgen dat de Nationale Tankpas Houder in dat geval op de PIN-terminal van het 

tankstation intoetst (c.q. op de formulieren aangeeft) dat van vervangend vervoer sprake is. De door MKB 

Brandstof betaalde kosten van producten en/of diensten met betrekking tot het vervangend voertuig worden bij 

de facturering toegerekend aan het voertuig dat tijdelijk is vervangen. 



 

4.8.  Per Nationale Tankpas gelden de volgende limieten:  

* per 24 uur mag u voor maximaal € 250,- tanken in drie tankbeurten; 

* per 168 uur (week) mag u voor maximaal € 600,- tanken in tien tankbeurten.   

Wagens zwaarder dan 3.000 kg, met een grote tankinhoud, bereiken deze limiet sneller en kunnen daarom 

geen gebruikmaken van de diensten van MKB Brandstof.  

 

5. Privacy 

5.1. MKB Brandstof verklaart dat aan alle wettelijke bepalingen ter zake privacy wetgeving wordt voldaan. Voor het 

gebruik van internetcookies wordt verwezen naar het actuele Privacy Statement MKB Brandstof op de website 

www.mkb-brandstof.nl.  

5.2. Verkregen informatie zal door MKB Brandstof en aan haar gelieerde ondernemingen worden aangewend voor 

eigen gebruik dan wel ter verbetering van de dienstverlening aan bestaande klanten waarbij te alle tijde de 

mogelijkheid wordt geboden om via een opt-out niet langer geïnformeerd te worden over nieuwe en lucratieve 

Mobiliteitsdiensten. 

 

6. Intellectuele Eigendomsrechten  

Alle in het kader van de Overeenkomst ontstane intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet 

beperkt tot auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten en databankrechten, die kunnen of 

zullen worden uitgeoefend, een en ander in de meest ruime zin des woords, zijn eigendom van MKB Brandstof 

dan wel TCN.  

 

7. Aansprakelijkheid  

7.1.  Contractant is aansprakelijk voor alle met de haar ter beschikking gestelde Nationale Tankpas(sen) gedane 

transacties, ook indien MKB Brandstof de rekeningen daarvan na afloop van de Overeenkomst ontvangt. 

7.2.  De administratie van MKB Brandstof is te allen tijde leidend. 

7.3.  Het risico van verlies of diefstal respectievelijk misbruik van de aan Contractant verstrekte Nationale 

Tankpas(sen) c.q. eventueel daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van Contractant. MKB Brandstof cq 

TCN zal zich zoveel als mogelijk inspannen om de risico’s te beperken. Contractant is verplicht om van verlies en 

diefstal de Nationale Tankpas onverwijld te blokkeren. Een nieuwe Nationale Tankpas wordt op verzoek 

aangemaakt. Hiertoe neemt Contractant direct na constatering van het verlies telefonisch contact op met MKB 

Brandstof op werkdagen tussen 9.00-17.00 en buiten werkdagen met TCN .  

Bij misbruik van de Nationale Tankpas of een vermoeden daarvan dient Contractant onverwijld aangifte te doen 

bij de politie en MKB Brandstof daarvan in kennis te stellen. Contractant dient tevens een kopie van het proces-

verbaal van aangifte aan MKB Brandstof te zenden. De in het proces-verbaal vermelde Nationale Tankpas geldt 

als Onklaar Gemaakte Nationale Tankpas. Misbruik van de Nationale Tankpas kan zowel geschieden na verlies 

of diefstal of doormiddel van ‘skimming’ waarbij de Contractant de Nationale Tankpas nog in eigen bezit heeft.  

7.4.  Onverwijld blokkeren van de Nationale Tankpas kan de Contractant doen via zijn Account of door de 

Servicedesk te bellen tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0885-885861. Na werkdagen en kantooruren kan 

de Contractant in contact treden met TCN op telefoonnummer: 088-1105000. 

 

7.5.  Uitsluitend na ontvangst van een blokkademelding van een Nationale Tankpas bij MKB Brandstof (of Travelcard 

na kantooruren) wordt Contractant gevrijwaard van transacties na blokkademelding met betreffende Nationale 

Tankpas. 

 



 

 

 

7.6. MKB Brandstof is niet aansprakelijk voor de door de leveranciers geleverde Mobiliteitsdiensten noch voor de 

mogelijke gevolgen van de weigering van aangesloten leveranciers om de Nationale Tankpas te accepteren. In 

voorkomende gevallen waarbij de schuld te wijten is aan MKB Brandstof is MKB Brandstof slechts aansprakelijk 

voor directe schade met uitsluiting van indirecte en/of gevolgschade. MKB Brandstof is nimmer aansprakelijk 

voor verlies van Nationale Tankpas en bijbehorende PIN-code. 

 

8. Vergoedingen; facturering; betaling 

8.1.  Jaarlijks, op 1 januari, heeft MKB Brandstof het recht de hoogte van de door Contractant verschuldigde 

vergoedingen voor de Mobiliteitsdiensten te wijzigen. MKB Brandstof zal een dergelijke prijsverandering op 

uiterlijk 1 december per mail en op haar website bekend maken. Indien de verhoging van de vergoedingen voor 

enig jaar groter is dan de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende inflatie 

(consumentenprijsindices, reeks alle huishoudens, normaal en op de meest recente tijdsbasis) is Contractant 

gerechtigd binnen veertien dagen na dagtekening van de bekendmaking door MKB Brandstof van de 

prijswijziging de Overeenkomst per ingangsdatum van de prijsverhogingen tussentijds te beëindigen. 

8.2.  MKB Brandstof brengt haar Mobiliteitsdiensten op twee manieren in rekening. Enerzijds door een jaarlijkse 

administratieve bijdrage voor de administratie en het gebruik van de diensten in algemene zin. Daarnaast 

worden per Nationale Tankpas een bedrag aan paskosten berekent, voor het gebruik van de Nationale Tankpas 

zelf. De jaarlijkse administratieve bijdrage en maandbijdrage zijn periodiek verschuldigd, de jaarlijkse 

administratieve bijdrage bij vooruitbetaling, de maandbijdrage achteraf. De tarieven staan vermeld op de 

website. 

8.3.  Als een Nationale Tankpas wordt aangemaakt voor of op de 21e van de maand is de Nationale Tankpasbijdrage 

voor die maand volledig verschuldigd, na die datum per de eerstvolgende maand. 

8.4.  Contractant heeft geen recht op teruggave van de jaarlijkse administratieve bijdrage indien tijdens betreffende 

periode de dienst door Contractant wordt opgezegd. De maandbijdrage voor een Nationale Tankpas vervalt de 

eerstvolgende maand na opzeggen van de Nationale Tankpas. 

8.5.  Contractant heeft geen recht op teruggave van de periodieke vergoeding indien tijdens betreffende periode de 

Overeenkomst conform artikel 8 lid 1 door Contractant, dan wel conform art. 8 lid 3 door MKB Brandstof wordt 

beëindigd. 

8.6.  MKB Brandstof zal de met de Nationale Tankpas afgenomen producten en diensten periodiek aan Contractant in 

rekening brengen. Contractant zal MKB Brandstof, door middel van een afgegeven doorlopende onbeperkte 

zakelijke incassomachtiging, machtigen deze bedragen van haar rekening te incasseren. Het factuurbedrag 

dient op uiterlijk 8 dagen na factuurdatum aan MKB Brandstof te zijn voldaan. Indien Contractant wenst om 

NIET tussentijds geïncasseerd te worden kan dit tegen storting van een Transactieborg van minimaal € 100 

welke aan het einde van de Overeenkomst wordt geretourneerd of tussentijds wordt terug gestort, wanneer 

daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend. 

8.6.a. De Nationale Tankpas stelt Contractant in staat om afgenomen producten en diensten te verzamelen op 

een maandelijkse factuur. De kosten voor de afgenomen producten en diensten brengt MKB Brandstof 

achteraf in rekening. Deze worden periodiek geïncasseerd door MKB Brandstof via automatische incasso 

op basis van onbeperkte doorlopende SEPA zakelijke machtiging (SDD B2B). Dit gebeurt op verschillende 

wijze:  

1. Per maand: wanneer de afgenomen producten en diensten in de betreffende periode de eventueel 

gestorte Transactieborg niet overschrijdt; 

2. Periodiek: wanneer de afgenomen producten en diensten in de betreffende periode hoger zijn dan de 

eventueel gestorte Transactieborg.  

 



 

 

 

Van de periodieke incasso’s wordt geen tussentijdse factuur  gegeven, mits Contractant zelf in zijn online 

gebruikersaccount ingesteld heeft een tussentijdse factuur te willen ontvangen. Wanneer het bedrag aan 

afgenomen producten en diensten  de Transactieborg overstijgt en het betalingsrisico te hoog wordt, mag 

MKB Brandstof zelf bepalen wanneer deze incasso plaats zal vinden. MKB Brandstof zal maandelijks een 

compleet overzicht geven van alle afgenomen producten en diensten met een bijbehorende maandfactuur. 

Hierop zijn alle transacties en kosten te lezen. 

8.6.b. MKB Brandstof incasseert onder meer op basis van gegevens die Travelcard Nederland via de Tankstations 

voorlegt. In het uitzonderlijke geval van een eventuele foutieve transactie, zal deze automatisch 

gecorrigeerd worden op de dan volgende maandfactuur. 

8.6.c. MKB Brandstof gaat per 1 december 2013 haar Contractanten gefaseerd overbrengen naar een 

doorlopende SEPA zakelijke machtiging (SDD B2B). Een dergelijke doorlopende machtiging is zonder 

storneringstermijn. 

8.6.c.1. De Contractant kan bij aanmelding uitsluitend diensten van MKB Brandstof afnemen wanneer deze beschikt 

over een zakelijke bankrekening. De Contractant machtigt MKB Brandstof voor een onbeperkte 

automatische  en doorlopende incasso via een zogeheten SEPA zakelijke machtiging (SDD B2B). MKB 

Brandstof zal Contractant vijf dagen voor de eerste incasso een notificatie zenden met daarin opgenomen 

de datum en het bedrag van de eerste incasso onder de nieuwe SEPA machtiging. Opeenvolgende 

incasso’s vinden met een notificatie van 1 dag voor afschrijving van het bedrag aan afgenomen goederen 

en diensten  wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaats. Hiervan ontvangt Contractant maandelijks een 

factuur, tenzij Contractant aangegeven heeft tussentijdse facturen per periodieke incasso te willen 

ontvangen.    

8.6.c.2. Contractanten die voor 1 december 2013 klant zijn bij MKB Brandstof dienen een zakelijke bankrekening te 

hebben . In eerste instantie wordt de huidige doorlopende zakelijke incassomachtiging (met een 

storneringstermijn van 5 dagen) omgezet naar een SEPA standaard machtiging (SDD Core). MKB 

Brandstof zal Contractant vijf dagen voor de eerste incasso een notificatie zenden met daarin opgenomen 

de datum en het bedrag van de eerste incasso onder de nieuwe SEPA machtiging. Opeenvolgende 

incasso’s vinden met een notificatie van 2 dagen voor afschrijving van het bedrag aan afgenomen 

producten en diensten wekelijks, twee wekelijks of maandelijks plaats. Hiervan ontvangt Contractant 

maandelijks een factuur, tenzij contractant aangegeven heeft per periodieke incasso een factuur te willen 

ontvangen. 

8.6.c.3. Indien een Contractant in 2013 1 of meerdere keren storneert dan dient Contractant MKB Brandstof te 

machtigen volgens de onbeperkte SEPA zakelijke doorlopende machtiging (SDD B2B). Deze Contractanten 

zullen op dezelfde manier geïncasseerd en genotificeerd worden als in 7.6.c.1.  

8.6.c.4. Aan de overige Contractanten zal in 2014 gevraagd worden een onbeperkte SEPA zakelijke doorlopende 

machtiging (SDD B2B) af te geven. 

8.7.  Facturering geschiedt via e-invoicing waarbij Contractant geen papieren factuur ontvangt. Facturen zijn te 

downloaden in het online gebruikersaccount van de Contractant op www.mkb-brandstof.nl.  

8.8.  Alle kosten en/of opslagen vanwege de dienstverlening aan Contractant die MKB Brandstof aan derden 

verschuldigd zal zijn, komen voor rekening van Contractant. 

8.9. Indien binnen van een periode van een jaar (365 dagen) méér dan drie maal een incassobedrag is 

geweigerd/gestorneerd is de Contractant een extra vergoeding aan MKB Brandstof verschuldigd van € 25,- per 

niet geslaagde incasso. 

8.10.  Indien Contractant enig door haar aan MKB Brandstof verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zal zij over dat  

bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag van de 

factuur tot en met de dag van betaling.   



 

   

 

9. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

9.1.  Opzegging van de/een Nationale Tankpas betekent niet dat het Account wordt opgezegd en de overeenkomst 

wordt ontbonden. Contractant is verplicht om naast het opzeggen van Nationale Tankpassen ook zijn 

Account/overeenkomst op te zeggen. Opzeggen van de/een Nationale Tankpas kan contractant via zijn online 

gebruikersaccount doen.  

9.2.  De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan met een opzegtermijn van 1 maand. De jaarlijkse 

administratieve bijdrage is niet restitueerbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per email 

(servicedesk@mkb-brandstof.nl) of post (MKB Brandstof, Postbus 21310, 3001 AH  Rotterdam). 

9.3.  MKB Brandstof heeft het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechtelijke 

tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien; 

(i) Contractant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, 5 dagen na de eerste mededeling 

door MKB; 

(ii) Contractant vóór of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten 

doen, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen welke van dien aard zijn dat MKB Brandstof de 

Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan; 

(iii) Contractant zijn onderneming staakt dan wel belangrijke onderdelen daarvan vervreemdt; 

(iv) Contractant failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden dan wel de vrije 

beschikking over zijn vermogen, dan wel een gedeelte daarvan, verliest; 

(v) De door Contractant en/of derde(n) ten behoeve van MKB Brandstof verstrekte borg op     basis van 

kredietinformatie en betaalgedrag naar het oordeel van MKB Brandstof onvoldoende is geworden. 

In geval van beëindiging op één of meer van de hiervoor genoemde gronden kan Contractant naar het oordeel 

van MKB Brandstof een onmiddellijke opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het totaal van de 

dan van toepassing zijnde vergoedingen over een periode van één jaar voor de op grond van de Overeenkomst 

verstrekte Nationale Tankpas(sen), onverminderd het recht van MKB Brandstof om eventuele meerdere 

verplichtingen op Contractant te verhalen. 

9.4.  Na beëindiging van de Overeenkomst is Contractant niet langer gerechtigd de Nationale Tankpas(sen) te 

gebruiken. 

 

10. Zekerheden 

10.1.  De Overeenkomst geldt onder de bijzondere voorwaarden dat Contractant voor iedere door MKB Brandstof aan 

haar verstrekte Nationale Tankpas zekerheden in de vorm van een Basis Borg stort. De hoogte van deze 

zekerheid staat vermeld op de website van MKB Brandstof. Over ontvangen zekerheden zal door MKB Brandstof 

geen rente worden vergoed. Indien Contractant niet tijdig aan haar financiële verplichtingen jegens MKB 

Brandstof kan voldoen, heeft MKB Brandstof het recht om per ommegaande de desbetreffende zekerheden in te 

roepen. 

10.2.  MKB Brandstof heeft het recht om, tussentijds, aanvullende zekerheden te vragen indien betaalgedrag of 

kredietinformatie naar het oordeel van MKB Brandstof daartoe aanleiding geeft. Dit door de Contractant 

gestorte bedrag is Extra Borg.  

10.3.  De zekerheden (Basis Borg en Extra Borg) worden geretourneerd aan Contractant, nadat Contractant aan al 

haar verplichtingen jegens MKB Brandstof heeft voldaan. De Basis Borg dan wel Extra Borg kan niet tussentijds 

worden verrekend met (tank)transacties en is strikt bedoeld als betalingsgarantie.  

10.4.  Contractant is verplicht om op eerste verzoek van MKB Brandstof de jaarstukken ter beschikking te stellen.  

 



 

11. Juridische kosten; belastingen 

11.1.  Alle kosten die door MKB Brandstof worden gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten uit hoofde van 

of voortvloeiende uit de Overeenkomst, met inbegrip van (buiten)gerechtelijke incassokosten, zullen voor 

rekening van Contractant komen en zullen door Contractant op eerste verzoek van MKB Brandstof worden 

voldaan. De buitengerechtelijke kosten zullen gelijk zijn aan 15% van het te vorderen bedrag, vermeerderd met 

de wettelijke rente en de BTW, met een minimum van € 150,--, onverminderd het recht van MKB Brandstof om 

volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen indien deze meer mocht bedragen dan genoemde 

15%. 

11.2.  Eventuele in verband met de Overeenkomst van overheidswege aan MKB Brandstof opgelegde (fiscale) 

heffingen zullen voor rekening van Contractant zijn. MKB Brandstof zal gerechtigd zijn dergelijke van 

overheidswege opgelegde (fiscale) heffingen namens Contractant te voldoen en aan Contractant vervolgens in 

rekening te brengen. Contractant zal genoemde bedragen op eerste verzoek van MKB Brandstof aan MKB 

Brandstof vergoeden. 

 

12. Toepasselijk recht; forumkeuze 

12.1.  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2.  Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of nakoming van de Overeenkomst, zullen ter beslechting 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MKB Brandstof is gevestigd, 

onverminderd het recht van MKB Brandstof om een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de rechtbank in het 

arrondissement waarin Contractant is gevestigd. Dan wel, ingeval TCN mede als partij in het geschil is of zou 

kunnen worden betrokken, in het arrondissement waarin TCN is gevestigd. 

 

13. Overige bepalingen 

13.1.  MKB Brandstof behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Contractant wordt hiervan op de hoogte gesteld per mededeling op of bij de elektronische factuur. Indien 

Contractant niet binnen 30 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid 

van de wijzigingen of aanvullingen, wordt Contractant geacht daarmee in te stemmen.  

13.2.  Het is Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Brandstof enig 

recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen.  

13.3.  MKB Brandstof is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een 

door haar aan te wijzen derde. Contractant geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.  

13.4.  Contractant is verplicht om adreswijzigingen van Contractant of Nationale Tankpas Houders binnen 14 dagen 

aan MKB Brandstof door te geven. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het online gebruikersaccount 

van de Contractant op www.mkb-brandstof.nl danwel telefonisch (0885-885861) tijdens kantooruren danwel 

schriftelijk op servicedesk@mkb-brandstof.nl.  

13.5  Contractant is verplicht om MKB Brandstof terstond te informeren bij een verandering van rechtsvorm waarna 

MKB Brandstof de Overeenkomst zal wijzigen of vernieuwen, waarna de Contractant eventueel aanvullende 

formulieren (incassomachtiging en registratieformulier) moet invullen. Bij goede ontvangst van deze formulieren 

bevestigt MKB Brandstof via een bevestigingsemail aan de Contractant dat de Overeenkomst is gewijzigd. 

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het online gebruikersacount van de Contractant op www.mkb-

brandstof.nl dan wel telefonisch (0885-885861) tijdens kantooruren dan wel schriftelijk op servicedesk@mkb-

brandstof.nl. 


