
MAXIWEB SA – GECCAR/Q8      info@testq8.net     -    Route de Noertrange 61 b   L- 9543  WILTZ

TOEGEVOEGDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE EXPLOITANT MAXIWEB 

TOEPASSELIJK OP HET TER BESCHIKKING STELLEN  VAN EEN Q8 LIBERTY CARD EN INTEGRAAL 

DEELUITMAKEND VAN DE OVEREENKOMST VAN HET TER BESCHIKKING STELLEN

VAN EEN Q8 LIBERTY CARD

Artikel 1  
Deze algemene voorwaarden van toepassing op de verhoudingen die voortkomen uit de specifieke voorwaarden van de 
overeenkomst voor de afname van brandstoffen overeengekomen tussen MAXIWEB nv (operator Q8 LIBERTY CARD) en de 
klant. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. De Q8 LIBERTY CARD kaart is strikt persoonlijk en kan
niet aan een derde worden overgedragen. Geccar is een merk van Maxiweb sa.

Artikel 2  
In geval van verlies of diefstal van de Q8 LIBERTY CARD, verbindt de kaarthouder zich tot het informeren van MAXIWEB nv en 
tot het blokkeren van de kaart, waarvan het integrale nummer vermeld staat op de brieven, rekeningen en website  
www.geccar,net    MY ACCOUNT , bij CARD STOP, telefoonnummer  050/346154 24u/dag. In het geval dat de kaarthouder de 
kaart niet bij CARD STOP laat blokkeren,
zal de kaarthouder onmiddellijk  een email sturen opdat Maxiweb de kaart zo snel mogelijk kan blokkeren nadat 
het verlies of de diefstal is geconstateerd. De kaarthouder wordt alle verantwoordelijk ontnomen voor alle afnamen die plaats 
zouden kunnen vinden nadat de kaarthouder melding heeft gemaakt van het verlies of diefstal bij CARD STOP. In het geval van 
melding van verlies of diefstal bij Maxiweb, blijft de kaarthouder het verbruik gedurende het weekend en feestdagen schuldig 
gedurende welke de kantoren van Maxiweb gesloten zijn. MAXIWEB nv neemt ook alle afnamen voor zijn rekening die zijn 
gedaan tussen het moment van het verlies of de diefstal en het moment van melding behalve in geval van fraude of niet te 
verontschuldigen nalatigheid van de kaarthouder. Onder andere wordt als niet te verontschuldigen nalatigheid beschouwd: het 
noteren van de geheime code op de kaart of op een document dat in de nabijheid van de kaart wordt bewaard 
(portefeuille/handtas/auto etc...) en het bewust communiceren van de geheime code aan een derde.

Artikel 3  
Elke maand of minder, wordt een rekening opgemaakt en per brief of email verstuurd binnen de 5 dagen die volgen op de 
factureringsdatum.
Tezamen met deze overeenkomst, accepteert de kaarthouder om de rekeningen van MAXIWEB nv te domiciliëren bij de 
financiële instelling van zijn keuze. Maxiweb zal ten vroegste de dag volgend op de dag van de brandstofafname de bedragen 
afschrijven die deze transactie betreffen. De klant zal toegang hebben per email of per internet www.geccar,net  MY ACCOUNT
tot zijn rekening voordat de bankdomiciliëring wordt uitgevoerd. Elk geschil betreffende de rekeningen zal schriftelijk worden 
geadresseerd aan MAXIWEB sa/nv, rte de Noertrange 61 b  L-9543  L-WILTZ   en door email info@geccar.net

Artikel 4  
Al onze rekeningen contant. In het geval dat MAXIWEB nv geen betaling ontvangt, of in het geval dat de bankdomiciliëring 
geweigerd zou zijn wegens te weinig krediet of annulering, dan wordt een herinnering aan de klant gestuurd dat zijn/haar kaart 
kan worden geblokkeerd. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen na factureringsdatum, zal MAXIWEB nv het totaal van de 
verschuldigde bedragen van de rekening van de klant afboeken, van zowel 8% rente vanaf de vervaldatum van de genoemde 
rekening als een vaste verhoging van 10% tot een maximum van 100 euro en een minimum van 8€. Maxiweb kan een provisie 
voor nieuw gebruik vragen.

Artikel 5  
Elk geschil met betrekking tot de keuze van de kaart, de commissie, de korting en eventuele geëiste garanties moeten schriftelijk 
worden geadresseerd aan MAXIWEB nv, rte de Noertrange 61 b  L-9543  L-WILTZ  binnen de 15 dagen en max 3 maanden 
van de maand waarop het motief van geschil betrekking heeft.
In geval van geschil, verbindt MAXIWEB nv zich om de klant van het bewijsmateriaal te voorzien dat zij tot haar beschikking 
heeft en in het bijzonder een kopie van de computerregistratie van de procedure voor betwistbare afschrijvingen, de getekende 
overeenkomsten en de toepasselijke algemene voorwaarden. MAXIWEB nv verbindt zich tot het beantwoorden van elk geschil 
binnen een periode van 10 werkdagen. In geval het voortduren van het geschil, verbindt MAXIWEB nv zich tot het vinden van een minnelijke 
oplossing met de klanten.

Artikel 6  
MAXIWEB nv behoudt het recht om de kaart op elk moment te blokkeren en speciaal in geval van wanbetaling van een niet 
betwiste rekening, in geval van herhaaldelijke late of na vervaldatum uitgevoerde betalingen. Als een motief voor het blokkeren 
van een kaart niet meer geldig is, kan MAXIWEB nv een nieuwe kaart toewijzen binnen 10 werkdagen en op aanvraag van de 
klant.

Artikel 7  
In geval van blokkeren en deblokkeren van de kaart, zullen geen kosten worden afgeboekt van de rekening van de klant maar in 
geval van verlies en vervanging van de kaart op aanvraag van de klant, zal deze 7€ verschuldigd zijn voor de vervangingskosten en 
administratie. Deze kosten zullen automatisch worden afgeschreven.

Artikel 8  
De klant is ervan op de hoogte gebracht dat MAXIWEB nv, operateur, het recht behoudt om de basisprijs van producten te 
wijzigen zonder dit van te voren te melden en dit als gevold van een wijziging afgegeven door de oliemaatschappij en de markt. 
De prijs aan de pompen is altijd gegarandeerd.

Artikel 9  
De overeenkomst is voor een onbepaalde periode gesloten, ontbindbaar op elk moment door elke partij door middel van 
verzonden kennisgeving van 7 dagen een schriftelijk (telefax/post/mail). In geval van breuk door de klant zal laatstgenoemde 
gelijktijdig zijn kaart bij zijn kennisgeving van beëindiging  terugsturen. 
De geldigheidsdatum is op de kaart gedrukt; op de vervaldatum zal deze automatisch en gratis worden vernieuwd.
Elk geschil tussen MAXIWEB nv en de klant valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Brussel.
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