
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

 

OK Gas B.V., kantoorhoudend aan de Regterweistraat 15, 4181 CE Waardenburg. 

ARTIKEL 1 - Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met OK Gas, ook op 

overeenkomsten terzake de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken. Ook indien de 

formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling, 

zonodig overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met OK Gas afgesloten overeenkomst. 

2. Voorwaarden, toezeggingen en afspraken, welke van deze Algemene Voorwaarden afwijken en nadere 

afspraken en overeenkomsten, binden OK Gas slechts, voor zover zij door OK Gas schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Indien enige bepaling van de afname-/huurovereenkomst of van deze Algemene Voorwaarden, om welke 

reden dan ook, geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig mocht blijken te zijn (hierna “de 

ongeldige bepaling”), dan blijven de afname-/huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het 

overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te 

zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt. 

4. Indien OK Gas uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens Afnemer 

geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerkt OK Gas daarmee 

niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van 

toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te doen. 

ARTIKEL 2 - Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen en offertes, welke door of vanwege OK Gas zijn gedaan, hebben slechts een informatief 

karakter en zijn vrijblijvend, in die zin, dat Afnemer daaraan geen rechten kan ontlenen, zolang geen schriftelijke 

en ongewijzigde acceptatie door Afnemer daarvan door OK Gas is ontvangen. OK Gas kan haar offerte binnen 

twee werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken, zodat geen overeenkomst tot stand komt. 

2. Mondelinge afspraken, welke een verplichting voor OK Gas inhouden, binden OK Gas niet, ook indien deze 

betrekking hebben op wijziging van een overeenkomst, behoudens schriftelijk door OK Gas bevestigd. 

3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel, binden ons niet, voor zover zij door de directie van 

OK Gas niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle 

medewerkers die geen expliciete, schriftelijk kenbare procuratie hebben. 

ARTIKEL 3 - Prijzen 

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij op factuur, afleveringsbon of offerte anders vermeld. 

2. De bij de aanbieding door ons opgegeven prijs of prijzen is / zijn gebaseerd op de marktomstandigheden van 

dat moment. De door ons toegezonden prijslijsten zijn vrijblijvend en indicatief. 

ARTIKEL 4 - Levering 

1. De lever- en/of uitvoeringstijden door OK Gas opgegeven, gelden slechts bij benadering. Overschrijding 

hiervan geeft Afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of de betaling der goederen te weigeren en 

verplicht OK Gas tot generlei vergoeding aan Afnemer. OK Gas heeft het recht om ineens verkochte goederen of 

een ineens afgeroepen hoeveelheid goederen, in gedeelten af te leveren. 

2. Afnemer is verplicht bij aankomst direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor het product 

geschikte installatie. 

3. De vervoersplicht van OK Gas gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door OK Gas gekozen 

vervoermiddel redelijkerwijs en veilig bereikbaar is. 



 

4. Op de plaats van levering door OK Gas vastgestelde maten en gewichten zijn bindend. Afnemer is gerechtigd 

zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de goederen voor eigen rekening te laten meten en/of 

wegen. 

5. Leveringen van propaan geschieden op afroep, door of namens OK Gas, waarbij door Afnemer een 

leveringstermijn van vier dagen in acht dient te worden genomen. OK Gas is gerechtigd ook zonder afroep de 

bestaande voorraad bij Afnemer aan te vullen indien dit past in het rijschema van OK Gas. Alsdan is OK Gas ook 

gerechtigd meer of minder dan de afgeroepen hoeveelheid te leveren, indien OK Gas zulks uit transport 

technische overwegingen gewenst voor komt. Afnemer verbindt zich ertoe bij OK Gas propaan te bestellen zodra 

de inhoudsmeter van de tank(s) 30% aangeeft. Elke andere vorm van bestellen of leveren is slechts service van 

OK Gas aan Afnemer en ontslaat Afnemer niet van de verantwoordelijkheid zelf te bestellen zodra de 

inhoudsmeter van de tank(s) 30% aangeeft. 

ARTIKEL 5 - Overmacht  

Indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht - waaronder te verstaan elke van de 

wil of controle van OK Gas onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor de gehele of 

gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van OK Gas kan worden verlangd is OK Gas 

gerechtigd de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden en 

betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte, zonder gehoudenheid van OK Gas enige 

schadevergoeding aan Afnemer te betalen. Onder overmacht wordt mede verstaan blokkade, in- en 

uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij OK Gas of haar toeleveranciers door de burgerlijke of militaire 

overheid, brand- en stormschade, extreme 

weersomstandigheden, overstromingen, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in de onderneming 

van OK Gas of in die van haar toeleveringsbedrijven, verkeersstoornissen te land en te water alsmede wanneer 

de voor de uitvoering benodigde materialen bij een derde besteld dienen te worden en deze derde, om welke 

reden dan ook, met de levering van die goederen in gebreke blijft, alsmede een zodanige schaarste al of niet als 

gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van OK Gas niet verlangd kan worden om - zelfs 

tegen een hogere prijs - te leveren. 

ARTIKEL 6 - Betaling/Eigendomsvoorbehoud 

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling binnen acht dagen na factuurdatum, welk tijdstip geldt 

als fatale termijn (vervaldag). De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of compensatie. OK Gas is 

gerechtigd bij niet tijdige betaling door Afnemer van deze betaling te vorderen van een rente van 1,5% per maand 

of gedeelte van een maand verschuldigd over de hoofdsom of het restant daarvan vanaf de vervaldag tot aan de 

dag der algehele voldoening zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist. 

2. Buiten het verschuldigde bedrag is OK Gas gerechtigd van Afnemer alle kosten te vorderen, die door niet of 

niet tijdige betaling van Afnemer zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als  buitengerechtelijk. Buitengerechtelijke 

incassokosten zijn door Afnemer verschuldigd in elk geval, waarin OK Gas voor de invordering heeft gewend tot 

een derde. Zij zijn verschuldigd overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde 

degressieve incassotarief met een maximum van 15% van het te vorderen bedrag en een algemeen minimum 

van € 35,–. 

3. Alle geleverde goederen, materialen e.d. blijven zolang de Afnemer niet volledig voldaan heeft aan zijn 

(betalings-)verplichtingen, eigendom van OK Gas. OK Gas wordt alsdan door Afnemer onherroepelijk 

gemachtigd, indien deze de met OK Gas aangegane (betalings-)verplichting niet tijdig nakomt, zonder dat enige 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de door OK Gas verstrekte materialen tot haar te nemen, 

zolang Afnemer het door OK Gas te vorderen bedrag of de door Afnemer na te komen prestatie niet betaalt of 

niet levert. 

4. Wanneer OK Gas gegronde aanleiding heeft om aan te nemen, dat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of 

niet geheel zal nakomen, is OK Gas gerechtigd vooruitbetaling zekerheidsstelling te verlangen of een kortere dan 

overeengekomen betaaltermijn te hanteren alvorens tot verdere nakoming van haar verplichtingen en/of tot 

nieuwe leveringen/diensten aan Afnemer over te gaan. 



 

5. Indien Afnemer meerdere financiële verplichtingen jegens OK Gas heeft of overeengekomen is dat in termijnen 

geleverd en betaald zal worden, zullen - bij verzuim van Afnemer ten aanzien van één van onze vorderingen - alle 

andere vorderingen van OK Gas, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd de rechten 

van OK Gas op grond van het in lid 6 van dit artikel bepaalde.  

6. Het niet voldoen door Afnemer aan zijn verplichting tot tijdige betaling c.q. zekerheidsstelling geeft OK Gas het 

recht de uitvoering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van OK Gas vergoeding van schade te vorderen 

wegens de latere c.q. niet uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 7 - Indeplaatsstelling 

Zowel ter zake de met Afnemer gesloten overeenkomst als ter zake de uitvoering van die overeenkomst, is OK 

Gas gerechtigd een ander in de plaats te stellen. 

ARTIKEL 8 - Garantie/Aansprakelijkheid 

1. OK Gas is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect 

geleden schade, ontstaan door overschrijding van levertijd, schade ontstaan door vertraging in de uitvoering en 

gebreken ontstaan na de levering, behoudens opzet of grove schuld zijdens OK Gas. 

2. OK Gas is nooit verplicht tot vergoeding van schade aan materiële eigendommen van Afnemer en/of derden, 

immateriële schade, zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten, verschuldigde boete(s) in verband met 

overschrijding van de overeengekomen levertermijnen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij er sprake is 

van onze opzet of grove schuld zijdens OK Gas. 

3. Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek is het 

maximum schadebedrag tot vergoeding waarvoor OK Gas kan worden aangesproken, beperkt tot: 

a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie; 

b. bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie. 

4. OK Gas staat er jegens Afnemer voor in dat het propaan op het moment van afleveren voldoet aan de 

productspecificaties van de branchevereniging VVG. Reclames ter zake dient Afnemer, in afwijking van het 

bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, binnen 8 dagen na afleveren schriftelijk aan OK Gas te 

melden. OK Gas garandeert niet dat het propaan te allen tijde tot gas verdampt. Met name (extreme) 

weersinvloeden en / of (plotseling) zeer hoog verbruik kunnen er toe leiden dat het propaan niet (voldoende) 

verdampt. 

5. OK Gas is niet aansprakelijk voor de schade door Afnemer geleden, voortvloeiende uit de opstelling, 

verplaatsing of verwijdering van de tank(s). 

6. OK Gas is niet aansprakelijk voor adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het geleverde 

propaan, noch voor de geraamde omzetcijfers. 

ARTIKEL 9 - Tankhuur/Bruikleen 

1. Direct bij of na aflevering dient Afnemer zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking 

gestelde materialen en installaties. Afnemer is verplicht er voor zorg te dragen dat alle van overheidswege 

vereiste vergunningen voor het opstellen van de tank(s), de opslag daarin van het propaan en het gebruik ervan, 

voor de datum van ingebruikneming van de tank(s) zijn verkregen. 

2. Afnemer staat er voor in dat ook de verhuurders of verpachters van het door afnemer gebezigde perceel met 

de plaatsing en het gebruik van de tank(s) instemmen. 

3. Afnemer zal de tank(s) uitsluitend en alleen overeenkomstig de bestemming gebruiken voor de opslag en/of 

het verwerken van door OK Gas geleverde producten en daaraan geen andere bestemming(en) mogen geven, 

noch daaraan enige verandering(en) mogen aanbrengen. Merken of herkenningstekens van OK Gas mogen niet 

worden verwijderd of beschadigd. 



 

4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OK Gas is Afnemer niet gerechtigd de tank(s) onder te 

verhuren, anderszins aan anderen in gebruik te geven, dan wel in de plaats als huurder in de overeenkomst te 

(doen) stellen. 

ARTIKEL 10 - Opzegging/Ontbinding 

1. Indien als gevolg van overheidsvoorschriften tot vervanging van de tank(s) dan wel tot ingrijpende 

voorzieningen dient te worden overgegaan, heeft OK Gas het recht de overeenkomst met inachtneming van een 

termijn van zes maanden op te zeggen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schadevergoeding. 

2. OK Gas is gerechtigd om, zo het door Afnemer afgenomen kwantum aan propaan over een bepaalde periode 

daartoe aanleiding geeft, naar keuze van OK Gas éénzijdig deze overeenkomst met een opzegtermijn van zes 

maanden tussentijds te beëindigen, dan wel de gehuurde tanks(s) door een groter of kleiner exemplaar te 

vervangen en daarvoor de hogere respectievelijk lagere huurprijs aan Afnemer in rekening te brengen, onder 

instandhouding der overige bepalingen van deze overeenkomst. 

3. Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit de met OK Gas 

gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling, bij overlijden of 

onder curatele stellen van Afnemer of bij fusie, bedrijfsverandering, reorganisatie, stillegging of liquidatie van 

diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn 

vereist. OK Gas is alsdan gerechtigd de met Afnemer bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn 

uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen, de tank(s) tot haar te nemen 

onverminderd het recht van OK Gas Afnemer betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en 

leveranties, alsmede vergoeding van alle kosten, schade en rente daaronder begrepen de door OK Gas gederfde 

winst, veroorzaakt door de tekortkoming van Afnemer. 

ARTIKEL 11 - Reclames 

Afnemer kan geen beroep meer doen op een gebrek in een door OK Gas verrichte prestatie indien Afnemer OK 

Gas daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 8 dagen nadat OK Gas de prestatie heeft verricht of, in 

geval Afnemer het gebrek redelijkerwijze niet had behoren te ontdekken binnen die termijn, binnen 8 dagen nadat 

Afnemer het gebrek heeft ontdekt en binnen 3 maanden nadat OK Gas de prestatie heeft verricht. 

ARTIKEL 12 – Veiligheid en vergunningen 

1. Afnemer is gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot de door OK Gas 

geleverde propaan en zaken. Afnemer zal mitsdien kennis nemen van de door OK Gas verstrekte informatie ter 

zake, waaronder de juiste veiligheidsinformatiebladen. Afnemer draagt er zorg voor dat deze informatie ter hand 

wordt gesteld aan alle directe of indirecte gebruiker(s). 

2. Afnemer verbindt zich ertoe tijdig over de vereiste vergunningen en dergelijke te beschikken. Alle 

ondersteuning die OK Gas bij het verkrijgen daarvan verleent is in naam en voor rekening van Afnemer. Afnemer 

kan jegens OK Gas geen enkel recht ontlenen indien vereiste vergunningen en dergelijke niet worden verkregen. 

ARTIKEL 13 - Boete 

Indien Afnemer het bepaalde in de artikelen 4, 9, 11 en 12 van de Afname-/huurovereenkomst niet nakomt, zal 

Afnemer terstond, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een aan OK Gas vervallende, onmiddellijk 

opeisbare boete verschuldigd zijn van € 2.250,– per overtreding en iedere dag dat de overtreding voortduurt, 

onverminderd het recht van OK Gas om schadevergoeding te vorderen als bedoeld in artikel 10 van deze 

Algemene Voorwaarden. 

ARTIKEL 14 – Geschillen 

Op de met OK Gas gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht toepasselijk. In geval van geschil is 

de rechter te Breda bevoegd. Deze Algemene Voorwaarden van OK Gas BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 30037038. 


