Algemene Voorwaarden William Brinn & Company bv
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
1. Definities
In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.
account: de identificatie die gebruiker toegang verleent tot de diensten bij ondernemer.
b. activiteit: alle door de ondernemer aangeboden diensten;
c.
consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
d. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan haar gerichte informatie
op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is
aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
e.
gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
f.
leverancier: de aanbieders van producten en diensten op het platform van ondernemer;
g.
ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt;
h. ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een gebruiker aan ondernemer die slechts voor één uitleg vatbaar is. De
verklaring bevat in ieder geval:
i. naam van de gebruiker;
ii. (factuur)adres;
iii. postcode;
iv. Woonplaats;
v. Telefoonnummer;
vi. E-mailadres;
vii. Ordernummer;
viii. opdracht waarop de verklaring betrekking heeft.
i.
opdracht: de overeenkomst tussen gebruiker en ondernemer
j.
overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de gebruiker wordt gesloten in het kader van
een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van
ondernemer en gebruiker en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

2. De ondernemer
Ondernemer:
Gevestigd te:
Postadres:
KvK-nummer:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

William Brinn & Company b.v.
Ligusterbaan 1 - 415
2908 LW Capelle aan den IJssel
Postbus 1
2900 AA Capelle aan den IJssel
24368124
info@propaanveiling.nl
0182 367018

3. De onderneming
1)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan William Brinn & Company b.v. gelieerde website,
waaronder propaanveiling.nl, propaanpartner.nl, propaankrant.nl en vrijgas.nl.

4. Toepasselijkheid
1)
2)

3)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en gebruiker.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de gebruiker zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
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4)
5)

weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst voorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de gebruiker zich in geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de gebruiker zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een toegankelijke
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hoofdstuk 2 De overeenkomst
6. Positie van ondernemer
1)

2)
3)

Ondernemer biedt een platform dat gebruiker in staat stelt vrijblijvend een laagste prijs te realiseren voor de levering van
propaan in combinatie met een propaantank. Leveranciers hebben de mogelijkheid door middel van een veiling
aanbiedingen te doen voor gebruiker. Als de gebruiker tevreden is over het resultaat dan kan hij met leverancier een
leveringsovereenkomst aangaan voor de duur van vijf jaar.
Daarnaast kan gebruiker bij ondernemer de benodigde informatie verkrijgen, in het bijzonder over producten, diensten
en aanbiedingen van de verschillende leveranciers.
Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het interpreteren van informatie geleverd door ondernemer. In het
bijzonder, maar zeker niet uitputtend, wordt hier gedoeld op informatie over de producten, diensten en aanbiedingen.
Ondernemer treedt hierin slechts op als bemiddelaar tussen leverancier en gebruiker.

7. Overeenkomst
1)
2)

3)

4)

5)

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat gebruiker opdracht
geeft aan ondernemer en deze opdracht is bevestigd door ondernemer of leverancier.
Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige
webomgeving.
Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen omstandigheden haar goede
grond geven te vrezen dat de gebruiker niet aan de betalingsverplichting gaat voldoen, mag de ondernemer de nakoming
van haar deel van de overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de overeenkomst
bijzondere voorwaarden verbinden.
De ondernemer stuurt de gebruiker bij de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
gebruiker op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de gebruiker met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de gebruiker van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop of levering;
d) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is.

Hoofdstuk 3 Uitvoering van de overeenkomst
8. Levering
1)
2)
3)
4)

5)

Gebruiker gaat met leverancier een overeenkomst aan voor de duur van 5 jaar.
De ondernemer en de leverancier nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten en bij de uitvoering van de opdracht.
Ondernemer en leverancier vergewissen zich bij het aanvaarden van een opdracht over de juiste voor vervulling daarvan
noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken.
Indien de uitvoering van de activiteit moet worden verplaatst, of indien de activiteit niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan onverwijld bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
Indien tussen ondernemer en gebruiker een termijn voor levering van de dienst is overeengekomen, is deze termijn geen
fatale termijn, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
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6)
7)

Het overschrijden van de termijn levert geen grond op voor schadevergoeding of ontbinding, tenzij expliciet is opgenomen
dat de termijn een fatale termijn betreft.
De leverancier faciliteert de opzegging van de oude overeenkomst en zorgt dat de nieuwe overeenkomst pas ingaat op het
moment dat het oude contract kan worden beëindigd..

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen
9. Inschrijving
1)
2)
3)

Gebruiker kan zich telefonisch, schriftelijk middels een inschrijfkaart of via de website inschrijven voor een veiling
De informatie die ondernemer verzamelt is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst.
Gebruiker is verplicht bij registratie de juiste, door ondernemer opgevraagde informatie te verstrekken. Indien de
gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst wijzigen, brengt gebruiker ondernemer daarvan onverwijld op de
hoogte.

10. Geheimhouding
1)

2)
3)

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De informatie die gebruiker deelt met ondernemer wordt slechts gedeeld met de leveranciers die deelnemen aan de
veiling.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijk informatie
aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

11. Intellectuele eigendom
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

Ondernemer behoudt te allen tijde het recht op alle intellectuele eigendom, welke voortvloeien uit of het resultaat zijn van
de door ondernemer geleverde dienst, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
Alle rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie,
welke betrekking hebben op de door ondernemer vervaardigde en aan gebruiker geleverde producten en/of diensten,
blijven eigendom van ondernemer. Niets in de met gebruiker gesloten of te sluiten overeenkomst strekt tot overdracht van
zodanige rechten, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
Gebruiker verkrijgt, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar
gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.
Gebruiker zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of
anderszins aan gebruiker opgelegd.
Gebruiker is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders dan ten behoeve van het
gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
Gebruiker is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin besloten of op andere wijze aan
hem/haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij ondernemer
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
Gebruiker zal aanduidingen van ondernemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
Ondernemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het gebruiksrecht aan gebruiker te verstrekken en vrijwaart gebruiker
tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten
en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden,
tenzij gebruiker in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de
door ondernemer geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is gebruiker aan ondernemer voor iedere overtreding een boete
van €4500,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van ondernemer op nakoming, ontbinding, schadevergoeding en
dergelijke.

Hoofdstuk 5 Ontbinden, schadevergoeding en geschillen
12. Ontbinden en herroepen van de overeenkomst
1)
2)

De gebruiker kan, na bevestiging van de overeenkomst door leverancier, de overeenkomst niet ontbinden.
In afwijking van het voorgaande lid kan een gebruiker die consument is, de overeenkomst herroepen tot 14 dagen na
bevestiging door de leverancier.
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3)
4)
5)

De gebruiker oefent het herroepingsrecht uit door onverwijld aan de leverancier een daartoe strekkende ondubbelzinnige
verklaring te doen toekomen onder vermelding van de grond van herroeping.
Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn recht van herroeping geldt als dag waarop de gebruiker de overeenkomst
heeft herroepen, de dag waarop de ondubbelzinnige verklaring de leverancier heeft bereikt.
Op de gebruiker rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van herroeping.

13. Aansprakelijkheid
1)

2)

Ondernemer is jegens gebruiker aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds
blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de
schuldenaar.
Ondernemer is niet aansprakelijk voor de geleverde producten, diensten en aanbiedingen. Ondernemer bemiddelt slechts
tussen gebruiker en leverancier. De leverancier is volledig aansprakelijk voor alle geleverde producten, diensten en
aanbiedingen. Waar mogelijk is ondernemer bereid te bemiddelen in geschillen tussen een gebruiker en leverancier.

14. Schadevergoeding
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Iedere aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door
haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat
volgens de polisvoorwaarden voor rekening van ondernemer komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het jaarlijks
bedrag, dat is betaald voor de uitvoering van de dienst.
Ondernemer is, in geval van een toerekenbare tekortkoming, slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt mede
verstaan:
a) gevolgschade;
b) gederfde winst;
c) immateriële schade van de gebruiker;
d) gemiste besparingen;
e) bedrijfsstagnatie;
f) waardevermindering van producten.
Gebruiker is verantwoordelijk voor het op juiste wijze aanleveren van zijn persoonlijke informatie, zoals naam,
adresgegevens en overige voor de juiste uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie. Ondernemer kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit door gebruiker onjuist verstrekte informatie die nodig
is voor het juist uitvoeren van de overeenkomst.
Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan een zaak van gebruiker, veroorzaakt door informatie op de website.
Als uitgangspunt voor schadevergoeding wordt te allen tijde de stand van de wetgeving en techniek genomen ten tijde van
het afsluiten van de overeenkomst. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit
veranderde wetgeving of veranderde technieken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de ondernemer de
verandering ten tijde van de overeenkomst bekend behoorde te zijn.
Gebruiker is verplicht, tenzij zulks in verband met omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg,
ondernemer in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor
ondernemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen
onverminderd de aansprakelijkheid van ondernemer voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de
gebruiker door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.
Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze
schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

15. Klachten
1)
2)

3)

4)

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen door middel van een
ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van het bepaalde in art 1 onder hg van deze voorwaarden, bij de
ondernemer worden neergelegd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
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16. Wijzigen van de Algemene Voorwaarden
1)
2)

Ondernemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen zullen voor de gebruiker slechts verbindend worden, indien de ondernemer de gebruiker van de wijzigingen
van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn
verstreken, zonder dat de gebruiker ondernemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te
stemmen.

17. Geschillen
1)
2)

3)

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is
overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter van de
vestigingsplaats van ondernemer.
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ondernemer en gebruiker in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
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