bp biedt innovatieve
mobiliteitsoplossingen
voor elk wagenpark
Vandaag, morgen en in de toekomst

Aanvraagformulier

Aanvragen van BP Fuel & Charge Tankpas(sen)
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam (regel 1)
Volledige naam zoals vermeld in handelsregister KvK invoeren.

Bedrijfsnaam (regel 2)
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Geef aan of u al klant bij bp bent (Vermeld de
middelste 6 cijfers van uw klantnummer die op
de tankpas staan).

Belangrijke informatie voor het aanvragen van uw tankpas:
Hiermee vragen wij officieel de ondergenoemde BP Fuel & Charge Tankpas(sen) aan. In aanvulling op de actuele algemene voorwaarden voor het gebruik van de
BP Tankpas gelden voor de Fuel & Charge Tankpas de hierna genoemde‚ aanvullende voorwaarden voor de BP Fuel & Charge Tankpas’. Door ondertekening van dit
formulier gaat u eveneens met deze genoemde „Aanvullende voorwaarden voor de BP Fuel & Charge Tankpas“ akkoord.
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Rechtsgeldige handtekening klant

Indien meerdere tekenbevoegden volgens Kamer van Koophandel
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Aanvullende Voorwaarden voor
de BP Fuel & Charge Tankpas

1. Onderwerp van het contract
1. B2Mobility GmbH, Wittener Strasse 45, 44789 Bochum,
Duitsland (hierna: “B2M”), behorend tot het concern van BP
plc, Londen, geeft de bp Tankpas met Routex-logo uit, waarmee
de Deelnemer, door het tonen ervan, in grote delen van Europa
recht heeft op de levering van bepaalde goederen en diensten
bij specifieke tankstations. B2M wordt in het kader van deze
Aanvullende voorwaarden voor de BP Fuel & Charge Tankpas
hierna aangeduid als “tankpas verstrekker”). Op het huidige
gebruik van de bp Tankpas met Routex-logo zijn de “Algemene
voorwaarden voor het gebruik van de BP Tankpas” (hierna ‚AV‘)
van toepassing.
2. Naast de bp Tankpas met Routex-logo geeft B2M de BP Fuel
& Charge Tankpas uit, waarmee de Deelnemer aanvullend op
de gebruiks-mogelijkheden van de bp Tankpas met Routexlogo zijn elektrische voertuigen bij bepaalde laadzuilen van een
onafhankelijke oplaad-provider (hierna ‚Oplaadprovider‘) kan
opladen. Voor de BP Fuel & Charge Tankpas geldt aanvullend op
de AV deze Aanvullende voorwaarden voor de BP Fuel & Charge
Tankpas.
3. Door het indienen van zijn aanvraag voor het gebruik van de
BP Fuel & Charge Tankpas – hetzij per post, hetzij online – gaat
de Deelnemer akkoord met de geldigheid van de AV en deze
Aanvullende voorwaarden voor de BP Fuel & Charge Tankpas.
Afwijkende voorwaarden zijn voor de tankpasverstrekkers
alleen bindend wanneer de tankpasverstrekkers deze per
geval afzonderlijk schriftelijk expliciet aanvaarden. Acceptatie
van de aanvraag door de tankpasverstrekkers vindt plaats door
toezending van de BP Fuel & Charge Tankpas.
4. Services in verband met de aanvullende service BP Fuel &
Charge worden uitsluitend door B2M geleverd en gefactureerd
aan de klant in overeenstemming met de bepalingen in de AV.
Contractuele partner van de klant is alleen B2M. B2M heeft bp
en andere dienstverleners opdracht gegeven om de contracten
en facturen aan de klant te verwerken. Verklaringen van bp en
de andere gecontracteerde dienstverleners in verband met
de sluiting van het contract en de diensten in verband met de
aanvullende service BP Fuel & Charge worden door B2M als
zodanig beschouwd, zelfs als deze niet uitdrukkelijk in individuele
gevallen namens B2M worden uitgevoerd. BP en de andere
opdracht verlenende dienstverleners hebben het recht om
verklaringen van de klant te accepteren.
5. Informatie over de locaties van laadstations (adressen), de
actuele beschikbaarheid ervan en de kosten per eenheid kan de
Deelnemer, aan wie een BP Fuels & Charge Tankpas is verstrekt,
opvragen via de app BP Fuel & Charge Tankpas (hierna: “app”).

Deze app is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store voor
Android-apparaten en de Apple Store voor iOS-apparaten.
6. De BP Fuel & Charge Tankpas kan alleen bij bepaalde
laadstations van de Oplaadprovider worden gebruikt. Een
actuele lijst van laadstations waar de BP Fuel & Charge Tankpas
kan worden gebruikt, is op te vragen via de app. Een verfijnde
beperking van het gebruik van de BP Fuel & Charge Tankpas tot
bepaalde laadstations of tot laadstations in bepaalde landen of
regio‘s door de Deelnemer is niet mogelijk.
7. De legitimatie van de Deelnemer bij gebruik van de BP Fuel &
Charge Tankpas voor het opladen van een elektrisch voertuig aan
bepaalde laadzuilen van de Oplaadprovider vindt plaats door het
voor het laadstation houden van de BP Fuel & Charge Tankpas of
bij bepaalde laadstations met behulp van de app door het scannen
van de QR-codes of het invoeren van het laadzuilnummer.
8. De Deelnemer dient ervoor te zorgen dat de BP Fuel & Charge
Tankpas, en in het bijzonder de daarin opgenomen RFID-chip,
uitsluitend voor de in deze Aanvullende voorwaarden voor de BP
Fuel & Charge Tankpas beschreven gebruiksmogelijkheden voor
de BP Fuel & Charge Tankpas en overeenkomstig de voorschriften
van de tankpasverstrekker wordt gebruikt. Deelnemer dient
zelf zorg te dragen dat hij heeft kennis genomen van alle
voorschriften van de Oplaadprovider, die relevant zijn voor het
laden van zijn voertuigen. In het bijzonder is de klant verplicht
de tankpasverstrekkers te vrijwaren van eventuele vorderingen
van derden die voortkomen uit het gebruik van de BP Fuel &
Charge Tankpas door de Deelnemer op laadstations. Onder
een dergelijke vrijwaring is mede begrepen vergoeding door de
Deelnemer aan de tankpasverstrekkers van eventuele door de
tankpasverstrekkers geleden en nog te lijden gevolgschade door
het gebruik van de BP Fuel & Charge Tankpas op de laadstations.
9. Het contract inzake het laden van voertuigen op de
laadstations komt rechtstreeks tot stand tussen de Deelnemer
en B2M tegen de voor het desbetreffende oplaadpunt ten tijde
van het opladen geldende voorwaarden. De Oplaadprovider
is verantwoordelijk voor de veiligheid en het probleemloos
functioneren van de laadstations en voor de voor het opladen
benodigde hulpmiddelen in overeenstemming met de geldende
wet- en regelgeving. De tankpasverstrekkers kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemer voor defecten
aan de laadstations van de Oplaadprovider en/of de voor het
opladen gebruikte hulpmiddelen of voor schade die tijdens het
oplaadproces ontstaat.
10. De Deelnemer geeft de tankpasverstrekkers in zijn naam en
voor zijn rekening, de door hem voor de desbetreffende laadbeurt
verschuldigde vergoeding aan de Oplaadprovider af te dragen. De
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tankpasverstrekkers zijn jegens de Deelnemer niet aansprakelijk
voor fouten van de Oplaadprovider, in het bijzonder voor fouten
bij de gegevensoverdracht. Onjuiste gegevensoverdracht
door de Oplaadprovider ontheft de Deelnemer niet van zijn
betalingsverplichtingen tegenover de tankpasverstrekkers.
De Deelnemer geeft de tankpasverstrekkers toestemming
om gegevens en informatie met betrekking tot de services
verbonden aan het gebruik van de BP Fuel & Charge Tankpas
voor het laden van diens voertuigen aan de door BP, onder
andere met de facturering belaste dienstverlener, en de bij de
afrekening van de BP Fuel & Charge Services betrokken partijen
te verstrekken, alsmede om deze gegevens en informatie te
verzamelen en te verwerken.
11. Deelnemer verklaart zich akkoord met het betalen van kosten,
verbonden aan de BP Fuels & Charge Tankpas. Aan de BP Fuel
& Charge Tankpas zijn naast de servicekosten voor het gebruik
van de bp Tankpas met Routex-logo volgens punt 2 d) van de AV
verdere kosten verbonden. Deze betreffen omzetgerelateerde
toeslagen en een maandelijkse bijdrage die ingaat zodra de
geactiveerde tankpas beschikbaar is voor de Deelnemer. De
hoogte van deze toeslagen en bijdragen zijn vermeld in de
actuele prijs die op internet is te raadplegen op www.bp.nl/fleet
of bij bp kan worden opgevraagd.
12. Beide partijen kunnen de overeenkomst inzake het gebruik
van de BP Fuel & Charge Tankpas voor het opladen van een
elektrisch voertuig aan laadzuilen van de Oplaadprovider
beëindigen met een opzegtermijn van een maand per het einde
van een kalendermaand, waarbij de overeenkomst voor het
overige wordt voortgezet. Bij opzegging van de overeenkomst,
als omschreven in dit artikel, is het niet meer mogelijk de BP Fuel
& Charge Tankpas voor opladen te gebruiken vanaf het moment
dat de opzegging in werking treedt. Vanaf dit tijdstip zijn ook de
onder punt 9 van deze Aanvullende voorwaarden voor de BP Fuel
& Charge Tankpas genoemde toeslagen en bijdragen niet meer
verschuldigd.
13. De tankpasverstrekker mag de Deelnemer het gebruik van de
BP Fuel & Charge Tankpas geheel, of gedeeltelijk voor alleen het
gebruik van de BP Fuel & Charge Tankpas voor het opladen van
diens elektrische voertuig aan laadzuilen van de Oplaadprovider,
met onmiddellijke ingang ontzeggen door een blokkade op de
werking van de BP Fuel & Charge Tankpas wanneer de klant zijn
contractuele verplichtingen niet nakomt.
14. De overige bepalingen van de AV gelden overeenkomstig
ook voor het gebruik van de BP Fuel & Charge Tankpas.

September 2020
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BP Fleet Solutions
Antwoordnummer 10045
3000 XB Rotterdam
Nederland

Telefoon: 0800 - 020 36 31 (werkdagen 08.30 - 17.00h)
Email: cardsale@bp.com

Bezoek ons op

www.bp.nl/fleet

