
1  Voorwaarden huur cilinder & levering & materialen & propaangassen 

1.1 De aan de ommezijde genoemde huurprijs is verschuldigd voor de aan de ommezijde genoemde 
periode. 

  

1.2 Voor elke periode waarmee deze overkomst wordt verlengd is afnemer de dan geldende 
huurprijs 

  

verschuldigd en ontvangt hij een nota gebaseerd op de dan geldende huurprijs.     

1.3 Gasdepot Pul verplicht zich gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van 
afnemer 

  

een op grond van deze overkomst verhuurde cilinder tegen geldende tarieven en op basis vol tegen   

leeg te vervangen door een andere op grond van de overeenkomst te verhuren cilinder.     

1.4 De overeenkomst wordt na afloop van de aan voorzijde genoemde periode telkens verlengd met 
een  

  

periode van een zelfde duur, tenzij schriftelijk 2 maanden voor afloopdatum van het contract 
afnemer 

  

meedeelt geen prijs te stellen op verlenging.           

1.5 Op deze overeenkomst en alle eventueel hieruit voortvloeiende of voortkomende 
overeenkomsten 

  

zijn de hierna vermelde algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van toepassing     

Gasdepot Pul behoudt zicht het recht voor de overeengekomen prijzen en bijdragen van tijd tot tijd   

aan te passen.               

1.6 Alle prijsopgaven door Gasdepot Pul  geschieden onder voorbehoud van prijswijziging.   

2. Emballage             

2.1 De emballage Shell flessen die uitgeleend zijn blijven eigendom van GasdepotPul VOF Het is de 
klant niet  

  

toegestaan toebehorende emballage te verkopen, te vervreemden of te bezwaren,     

2.2 De emballage is eigendom van APNED en wordt verhuurd door Gasdepot Pul VOF. Het is de 
klant niet 

  

toegestaan aan Gasdepot Pul toebehorende emballage te verkopen, te vervreemden of te bezwaren,   

dan wel aan een derde op enige wijze ten gebruike te geven.         

2.3 De aan het einde van iedere kalendermaand/jaar bij de klant aanwezige emballage wordt aan de    

klant in rekening gebracht tegen de geldende tarieven.         

2.4 De geldende tarieven worden op de aan de klant te verzenden facturen vermeld.     

2.5 In geval van verlies, beschadiging, vervuiling, diefstal of vernietiging van aan de klant 
verhuurde  

  

emballage verbindt de klant zich jegens Gasdepot Pul om aan haar te betalen bij wijze van vooraf    

vastgestelde schadevergoeding:           

Per cilinder 350 euro                  Shell fles  rijngas   25 euro         

Per afsluiter  15 euro    Per beschermdop of kap  25 euro       

Schoonmaakkosten per cilinder 135 euro           

E.e.a. laat onverminderd het recht van Gasdepot Pul op vergoeding van de werkelijke schade,   

indien deze de vooraf vastgestelde schadevergoeding overtreft.       

2.5 De klant verbindt zich om op zijn kosten alle emballage, waarin de gassoorten zijn geleverd,   



gereinigd terug te brengen naar Gasdepot Pul wanneer deze binnen 60 dagen na beëindiging   

van het contract niet zijn teruggebracht, worden zij geacht verloren te zijn gegaan.     

2.6 Gasedepot Pul behoudt zich het recht voor de kosten van het reinigen van de teruggebrachte   

emballage aan de klant in rekening te brengen.           

2.7 De klant verleent Gasdepot Pul het recht ieder gewenst onderzoek uit te voeren met betrekking   

tot de door hem gehuurde emballage en deze eventueel terug te nemen.       

3. Betaling             

3.1 Betaling van de op de facturen vermelde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen 
na  

    

factuurdatum .               

3.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant naast het verschuldige bedrag 2% rente per maand over de    

openstaande facturen, de in het volgende lid bedoelde incassotoeslag en de volledige vergoeding   

van alle zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.     

3.3 De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen ten minste 15% van het door de klant      

verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 125,-, exclusief voornoemde vertragingsrente.   

3.4 Ieder beroep op schuldvergelijking en/of opschorting van betaling is uitgesloten.     

3.5 Gasdepot Pul VOF behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen geheel of 
gedeeld- 

  

telijk op te schorten of in het vervolg contante betaling bij aflevering te verlangen, indien de klant   

tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tot betaling aan Gasdepot Pul.     

3.6 Elke overeenkomst wordt verricht onder de opschortende voorwaarde, dat de klant volgens   

Gasdepot Pul na eventuele, in te winnen inlichtingen, voldoende kredietwaardig blijkt.     

3.7 In geval van faillissement van de klant is elke vordering van Gasdepot Pul op de klant terstond 
en 

  

ten volle opeisbaar.             

4. Reclames             

4.1 Gasdepot Pul aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aanspraken wegens onvoldoende hoeveel-   

heid en/of hoedanigheid van een van een geleverde zaak, tenzij de desbetreffende klachten      

schriftelijk bij Gasdepot Pul zijn ingediend uiterlijk twee dagen nadat de klant de hoeveelheid en/of    

hoedanigheid redelijkerwijs had kunnen controleren; in ieder geval is de aansprakelijkheid 
van  

    

Gasdepot Pul uit dien hoofde beperkt tot de verkoopprijs of tot vervanging van de zaak.    

4.2 De klant kan geen beroep meer doen op een onjuist factuurbedrag of een onjuiste hoeveelheid    

emballage die de klant volgens een factuur van Gasdepot Pul onder zich heeft, indien     

hij Gasdepot Pul daarvan niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk heeft kennis gegeven.   

5. Veiligheid             

5.1 De klant is gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot door   

Gasdepot Pul afgeleverde zaak. De klant zal geen opslag of enig gebruik in de nabijheid van, op   

aan of in enige cilinder en/of engine zuurstofinstallatie van enig olie, vet of smeermiddel toestaan.   



5.2 Voor schade van enige andere aard, is Gasdepot Pul in iedergeval niet aansprakelijk stellen   

5.3 De klant zal de cilinder(s) niet gebruiken voor enig ander doel dan waartoe deze bestemd is.   

6. Algemene Bepalingen           

6.1 Deze overeenkomst treedt in werking direct na aanvangsdatum zoals aan ommezijde genoemd 
en 

  

wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. Na afloop van deze periode van 1 jaar zal deze      

overeenkomst telkens met een periode van 1 jaar worden verlengd, tenzij één van de partijen deze 
over- 

  

eenkomst bij aangetekend schrijven aan de wederpartij beëindigt met inachtname van een opzeg-   

termijn van tenminste twee maanden voor het einde van de eerste periode van het jaar     

6.2 Beide partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk tussentijds te beëindigen indien 
de 

  

wederpartij surséance van betaling aanvraagt en/of in een faillissementstoestand komt te verkeren.   

Gasdepot Pul is bovendien gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk tussentijds te beëindigen,    

indien de cliënt ondanks ingebrekestelling zijn betalingsverplichtingen niet of tijdig nakomt.     

6.3 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn aangegaan en   

door beide partijen zijn ondertekend.           

7. 
Leveringsvoorwaarden materialen en 
toebehoren 

      

7.1 De klant is gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen bij het aansluiten     

van gascilinders en het monteren van toebehorende geleverde materialen door Gasdepotpul    

  

       

        
 


