
 

Aanvraagformulier Local Service Card Shell van Berkel 
Met de tankpas van Shell van Berkel tankt u makkelijk, snel en veilig.  

Ook bedrijven met meerdere auto’s hebben voordeel met deze pas. U heeft niets meer te 
maken met voorschotten en declaraties. 

We hebben de volgende gegevens nodig om een tankpas voor uw bedrijf aan te vragen. 
 

Naam: _______________________________________      Voorletters________________ 
 
 
Geboortedatum _____________  Firmanaam____________________________________ 
 
 
Contactpersoon_________________________________________ 
 

Adres_________________________________________________ 
 

Postcode________________    Plaats_________________________ 
 
Telefoon prive____________________    telefoon werk_____________ 
 
 
Mobiele telefoon________________________ 

 
Emailadres_____________________________ 

 
K.V.K. nr_____________________________.(Uittreksel K.v.K. bijvoegen) 
Nummer paspoort/ identiteitskaart_______________________(kopie bijvoegen) 

Bankrekeningnnummer(IBAN)_____________________________ 
Hierna te noemen klant verklaart zich bekend met de vermelde voorwaarden. Klant verleent 
hierbij tot wederopzegging machtiging om van bovengenoemde rekening de verschuldigde 
bedragen te doen afschrijven, wegens geleverde goederen en/of diensten. 

 
Handtekening:_______________                                                   Datum:___________ 

 
 

 



 

Algemene voorwaarden  
 

• De verstrekte pas wordt uitgegeven voor rekening en risico van het station van 
pasuitgifte en dient op het eerste verzoek van het tankstation van pasuitgifte te worden 
geretourneerd. 

• Klant is aansprakelijk voor betaling van alle via de tankpas gedane aankopen. 
• Als bijdrage in de kosten wordt u een bijdrage gevraagd van € 7,00 voor de aanmaak 

van de tankpas. 
• Het tankstation van pasuitgifte behoudt zich het recht voor een tankpas te blokkeren. 

Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden indien betaling achterwege blijft of een 
automatische afschrijving van bank(giro)rekening wordt teruggeboekt. 

• Gefactureerde bedragen zijn rentedragend vanaf 30 dagen na factuurdatum, 
onverminderd mogelijke aanspraken op de wettelijke rente, zonder dat hiervoor nadere 
ingebrekestelling is vereist. De verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een 
gedeelte daarvan. 

• De eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten die voortvloeien uit 
het incasseren van vorderingen door het tankstation van pasuitgifte zijn voor rekening 
klant. 

• In geval van diefstal, verlies of niet ontvangst van de tankpas dient u dit zo snel 
mogelijk  bij het tankstation te melden. De aansprakelijkheid voor de klant eindigt na 
48 uur na schriftelijke melding. 

• Adresveranderingen of belangrijke wijzigingen die van belang zijn dienen direct aan 
het tankstation te worden doorgegeven. 

• Deze pasovereenkomst treedt in werking voor onbepaalde tijd, vanaf de datum waarop 
de tankpas verstuurd wordt naar de klant. De overeenkomst kan ten alle tijde worden 
eindigt door dit schriftelijk mee te delen. De klant is verplicht  de tankpas die hij/zij in 
het  bezit  heeft terstond na eindigen van de overeenkomst te retourneren naar 
tankstation van uitgifte. Elk gebruik na eindigen overeenkomst kan aanleiding geven 
tot rechtsvervolging.  


