
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BAKKER REMMERDEN B.V. gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30046954. 
 
Deel A. (algemene bepalingen) 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Bakker: Bakker Remmerden B.V., Remmerden 114, 3911 TZ, Rhenen 
Opdrachtgever: de wederpartij van Bakker 
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Bakker, zoals beschreven in 
Deel A. (algemene bepalingen) en Deel B. (huur/ruilsysteem), Deel C. 
(koop/ruilsysteem), Deel D. (voorraadsysteem). 
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf. 
Artikel 2 Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, 
overeenkomsten en leveringen, afkomstig van c.q. gesloten met Bakker. 
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover deze 
door Bakker schriftelijk is geaccepteerd. De afwijking is geldig voor de 
overeengekomen duur van die afwijking, dan wel voor de betreffende transactie of 
levering. 
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 
met Bakker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverminderd van kracht. Een nietige of vernietigbare bepaling wordt 
zo veel als mogelijk vervangen door een geldige bepaling, die qua inhoud en 
strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. 
5. In geval van strijdigheden tussen de Nederlandse versie van de algemene 
voorwaarden en andere versies heeft de Nederlandse versie voorrang. 
6. Tenzij hiervoor of hierna uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt onder “schriftelijk” 
tevens “per e-mail” verstaan. 
Artikel 3  Aanbiedingen en offertes 
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen 
slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. 
2. Ook indien de aanvaarding van een aanbieding op ondergeschikte punten afwijkt 
van de aanbieding is Bakker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan 
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bakker anders 
aangeeft. 
3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door of 
namens opdrachtgever verstrekte gegevens. 
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bakker niet tot levering van een 
gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
5. Opdrachten, verstrekt aan vertegenwoordigers van Bakker, agenten of andere 
tussenpersonen, verkrijgen eerst rechtsgeldigheid na schriftelijke bevestiging door 
Bakker. 
Artikel 4 Annuleren 
1. Indien de opdrachtgever een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is hij 
gehouden tot betaling van de volledige prijs van de oorspronkelijke bestelling. 
2. Bakker is te allen tijde gerechtigd om een bestelling te annuleren of verhuur te 
weigeren. In dat geval is Bakker nimmer gehouden tot vergoeding van schade. 
Artikel 5  Levering/retour 
1. Levering geschiedt vanaf de magazijnen van Bakker gedurende openingstijden op 
de begane grond. 
2. Opslag en/of expeditie, in de ruimste zin van het woord, komt voor rekening en 
risico van de opdrachtgever. Bakker is derhalve nimmer aansprakelijk voor opslag of 
expeditie van goederen. 
3. De opdrachtgever draagt het risico van verlies of van schade aan de goederen en 
tevens het risico voor alle directe en indirecte schade, welke door deze goederen 
voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan: 
a. vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Bakker verlaten, en 
b. in ieder geval vanaf het overeengekomen tijdstip van levering. 
4. Bakker is gerechtigd tot levering in delen. Bij gedeeltelijke levering is Bakker 
gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en 
daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende levering. 
5. Bakker is gerechtigd tot levering onder rembours. De administratie-, ververs en/of 
verpakkingskosten zijn alsdan voor rekening van de opdrachtgever. 
6. Bakker is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de 
overeenkomst. 
7. Het (doen) (her)vullen van gascilinders en/of gasopslagtanks anders dan door 
Bakker is niet geoorloofd. 
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 
1. Bakker is te allen tijde gerechtigd om de opdrachtgever te vragen om zekerheid te 
stellen voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst. 
2. Gascilinders en/of gas(opslag)tanks en andere geleverde goederen zijn en blijven 
eigendom van Bakker, tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk anders voortvloeit. Alle 
door Bakker verkochte goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en 
zijn en blijven eigendom van Bakker, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit 
alle met Bakker gesloten overeenkomsten (eerdere en latere daaronder begrepen) is 
nagekomen. Gedurende het eigendomsvoorbehoud is de opdrachtgever niet 
bevoegd over de goederen te beschikken, anders dan overeenkomstig de normale 
bedrijfsvoering van de opdrachtgever en de normale bestemming van de goederen.  
3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende 
goederen te verpanden noch op andere wijze te bezwaren. 
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever 
verplicht Bakker daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. De opdrachtgever dient 
de derde terstond op de hoogte te stellen van de goederen waarop het 
eigendomsvoorbehoud nog rust. 
5. Voor het geval dat Bakker de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 
uitoefenen: 
- geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare 
toestemming aan Bakker of door deze aan te wijzen derden om iedere plaats te 
betreden waar de eigendommen van Bakker zich bevinden en die zaken mee terug 
te nemen, dan wel; 
- is de opdrachtgever gehouden om de geleverde goederen op eerste aangeven van 
Bakker franco te retourneren; 
onverminderd het recht van Bakker op volledige schadevergoeding. 
6. Verlies en/of beschadiging van eigendommen van Bakker dient onverwijld aan 
Bakker te worden gemeld. Reparatie of keuring anders dan door Bakker is niet 
toegestaan. 
Artikel 7 termijnen 
1. Levertijden en/of andere termijnen zijn niet bindend en zijn voor Bakker slechts 
indicatief. 
2. Overschrijding van levertijden en/of termijnen levert geen toerekenbare 
tekortkoming van Bakker op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding of 
opzegging van de overeenkomst. De opdrachtgever kan bij overschrijding van 
termijnen na en in overleg met Bakker, wel een nieuwe, redelijke termijn 
overeenkomen, waarbinnen Bakker, behoudens overmacht, alsnog moet presteren. 
Artikel 8 Prijzen 
1. Alle prijzen van Bakker zijn dagprijzen, ‘af fabriek’, in Euro (€) en exclusief BTW en 
andere (import)heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de 
overeenkomst en/of levering te maken kosten, waaronder in ieder geval maar niet 
beperkt tot: verzend- en transportkosten, onderhoud, keuring 
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden de prijzen 
volgens het tarief dat Bakker hanteert op de dag van levering. Bakker is te allen tijde 
gerechtigd  om haar prijzen aan te passen door omstandigheden, die buiten de 
invloedsfeer van Bakker vallen, zoals stijging van inkoopprijzen, 
regeringsmaatregelen (zoals belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro (€), 
of waardevermindering van andere valuta. 
3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvulling of wijziging van de overeenkomst, 
zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
Artikel 9 Betaling 
1. Betaling dient te geschieden in Euro (€) en binnen 14 dagen na de factuurdatum, 
ten kantore van Bakker, of op een door Bakker aan te geven wijze. 

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting, korting of verrekening van 
factuurbedragen. 
3. De opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. 
De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente 
verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de toepasselijke wettelijke (handels)rente 
hoger is, in welk geval de toepasselijke wettelijke (handels)rente geldt. Telkens na 
afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, 
vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente. 
4. De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur zo snel mogelijk en 
uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Bakker. Bij 
gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de 
factuur. 
5. Tenzij de opdrachtgever consument is, is de opdrachtgever in afwijking van artikel 
6:96 lid 4, 5 en 6 BW in geval van verzuim gehouden tot vergoeding van 
buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% over de hoofdsom per factuur, 
met een minimum van € 50,=. 
6. Ontvangen betalingen van opdrachtgever strekken allereerst in mindering op de 
kosten en de vertragingsrente.  Ontvangen betalingen worden daarna steeds eerst 
op de oudste openstaande factuur in mindering gebracht. 
Artikel 10 Garantie 
1. Bakker garandeert dat de goederen op het moment van overgang van het risico 
van verlies aan de opdrachtgever, voldoet aan de specificaties zoals verschaft door 
Bakker. 
2. Behoudens lid 1 en/of een eventuele fabrieksgarantie wordt voor geleverde 
goederen verder geen garantie gegeven. Bakker verschaft derhalve ook geen enkele 
expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de geleverde goederen, ook niet 
ten aanzien van afdoende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel of anderszins. 
3. Garantiebepalingen zijn slechts van toepassing bij aan de bestemming van de 
geleverde goederen corresponderend gebruik, overeenkomstig de 
gebruiksvoorschriften van Bakker en/of de fabrikant, overeenkomstig een vooraf en 
uitdrukkelijk overeengekomen periode. Arbeidsloon en onkosten worden te allen tijde 
doorberekend bij garantiewerk. 
Artikel 11 Reclame 
1. De opdrachtgever is gehouden onverwijld na levering te (doen) onderzoeken of 
Bakker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts verplicht om Bakker 
terstond middels aangetekende brief in kennis te stellen zodra het tegendeel blijkt, bij 
gebreke waarvan de nakoming geldt als deugdelijk. Ingebruikname of verwerking van 
(een deel van) de geleverde goederen, zulks in de meest brede zin van het woord, 
geldt als vermoeden dat de nakoming zijdens Bakker deugdelijk heeft 
plaatsgevonden. Onzichtbare gebreken dienen binnen acht dagen nadat het gebrek 
is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, te worden gemeld 
conform het bepaalde in deze bepaling. 
2. Het recht op reclame vervalt in ieder geval binnen acht dagen nadat de goederen 
aan de opdrachtgever zijn geleverd, dan wel in geval van onzichtbare gebreken, 
binnen acht dagen nadat de gebreken zijn ontdekt, dan wel redelijkerwijs hadden 
kunnen worden ontdekt. 
3. Bakker is bij een terechte klacht – zulks uitsluitend ter beoordeling van Bakker – 
slechts gehouden tot kosteloze vervanging van geleverde goederen, dan wel een 
prijsreductie, zulks ter keuze van Bakker. 
4. Reclame ter zake een deel van de levering geeft geen recht tot afkeuring van de 
gehele levering. 
5. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat de goederen waarover wordt geklaagd 
afkomstig zijn van Bakker. 
Artikel 12  Opschorting en ontbinding 
1. Bakker is in ieder geval bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke 
tussenkomst te ontbinden, indien:  
a. de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene 
voorwaarden of andere overeenkomsten met Bakker niet of niet volledig nakomt.  
b. na het sluiten van de overeenkomst Bakker ter kennis gekomen feiten of 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn 
verplichtingen uit hoofde van overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede 
grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk 
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar 
rechtvaardigt.  
c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
d. aan de opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het 
faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, de onderneming van opdrachtgever 
wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming. 
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden en/of in de gevallen als opgenomen in 
lid 1 van dit artikel zijn de vorderingen van Bakker op de opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. 
3. Indien Bakker de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij 
onverminderd haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn (betalings)verplichting(en) uit 
hoofde van de overeenkomst, is Bakker gerechtigd om verdere leveringen op te 
schorten en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige volzin 
bepaalde laat onverlet het recht van Bakker op vergoeding van schade, kosten en 
rente. 
Artikel 13  Overmacht en onvoorziene omstandigheden 
1. In geval van overmacht is Bakker gerechtigd de nakoming van de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de 
overmacht.  
2. Indien de overmacht langer duurt dan twee weken of indien reeds aanstonds 
duidelijk is dat dit zo zal zijn, heeft Bakker het recht de overeenkomst voor het 
gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot 
vergoeding van eventuele schade aan de opdrachtgever. 
3. Zowel in het geval van het eerste lid als in het tweede lid is Bakker als zij van dit 
recht gebruik maakt, verplicht onverwijld de opdrachtgever daarvan in kennis te 
stellen.   
4. Als overmacht worden beschouwd omstandigheden, die bij het afsluiten van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien en die niet aan Bakker zijn toe te 
rekenen, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst (feitelijk of 
juridisch) onmogelijk of zo bezwaarlijk wordt, dat die nakoming redelijkerwijs van 
Bakker niet kan worden verlangd. In ieder geval wordt als overmacht beschouwd: 
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, piraterij, hacking of 
een andere vorm van netwerk- of computercriminaliteit, werkstaking, 
bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, 
overheidsmaatregelen, belemmeringen in het verkeer, vervoersproblemen, storingen 
in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, plotselinge 
arbeidsongeschiktheid of onbeschikbaarheid van werknemers of derden die 
betrokken zijn bij de overeenkomst, storingen in hardware, software, computer- of 
telecommunicatienetwerken, storingen in of vertraging van de levering van goederen 
of diensten van toeleveranciers en/of derden die betrokken zijn bij de (uitvoering van 
de) overeenkomst, overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de 
geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor 
rekening of risico komen van Bakker.   
5. Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte goederen 
belemmeren of  financieel nadelig maken, geven Bakker het recht de overeenkomst, 
voor zover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden, zonder dat Bakker tot betaling 
van schadevergoeding is gehouden. Ook kan Bakker verlangen dat de 
opdrachtgever aan Bakker vergoedt het nadeel dat door laatstgenoemde uit die 
maatregelen voortvloeit als zij tot levering overgaat. 
6. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden, die bij het sluiten van de 
overeenkomst niet waren te voorzien, de marktprijs (c.q. grondstofprijs) van de 
producten vanaf de datum waarop de overeenkomst gesloten werd tot aan de 
leveringsdatum met 20% of meer stijgt, heeft Bakker het recht ter keuze van de 
opdrachtgever òf van de levering van de verkochte producten af te zien òf deze te 
leveren tegen een op dat moment nieuw overeengekomen prijs, gebaseerd op de 
dan geldende (dag c.q. grondstof) prijs van de producten.  

Artikel 14 aansprakelijkheid 
1. Bakker is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vervangende 
schadevergoeding als gevolg van een gebrek in haar prestatie. 
2. Bakker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, dan wel aanvullende 
schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, 
verminderde goodwill, schade van derden, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 
3. Iedere aansprakelijkheid van Bakker is beperkt tot het bedrag dat onder de door 
Bakker dan wel de door opdrachtgever afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. 
Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de 
dekking valt, is iedere aansprakelijkheid van Bakker beperkt tot de bedongen prijs of 
de in rekening gebrachte en betaalde facturen, in de 6 maanden direct voorafgaande 
aan het schadebrengende feit. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid 
meer dan € 2.500,=. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
bedrijfsleiding zijdens Bakker gelden de in dit lid bedoelde maximumbedragen niet. 
4. De opdrachtgever is verplicht Bakker te vrijwaren voor iedere aanspraak van 
derden voor schade die verband houden met (o.a. ieder gebruik, opslag, transport, 
het in voorraad houden of het in het verkeer brengen van) de geleverde goederen en 
stelt Bakker schadeloos voor alle schade en kosten welke het gevolg zijn van een 
aanspraak als bedoeld in dit lid. 
5. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Bakker verjaart door verloop van 12 
maanden na het ontstaan van de vordering. 
6. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene 
voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers van Bakker worden ingeroepen. 
7. De opdrachtgever kan Bakker desgewenst verzoeken een verzekering af te 
sluiten, die in overleg met Bakker een of meerdere risico’s dekt, waarvoor Bakker 
aansprakelijkheid uitsluit. 
Artikel 15 industriële en intellectuele eigendomsrechten 
Alle rechten van industrieel en intellectuele eigendom op de geleverde goederen 
berusten bij Bakker en/of diens toeleveranciers. 
Artikel 16 veiligheid- gezondheid- beveiliging en milieucommunicatie 
De opdrachtgever zal de aangewezen gezondheids- veiligheids-, beveiligings- en 
milieu informatie verspreiden onder alle personen (met inbegrip maar niet beperkt tot 
de medewerkers, contractors en klanten van opdrachtgever) zoals wettelijk vereist of 
die naar verwachting van opdrachtgever zullen zijn blootgesteld aan de goederen. 
Artikel 17 rechtskeuze 
De overeenkomst, de algemene voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die 
hiermee verband houden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Weens 
Koopverdrag is niet van toepassing. 
Artikel 18 forumkeuze 
1. De bevoegde rechter van vestigingsplaats van Bakker is bij uitsluiting bevoegd 
van geschillen kennis te nemen, behoudens voor zover dwingende 
competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 
2. Niettemin heeft Bakker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet 
bevoegde rechter. 
Deel B. (huur/ruil systeem) 
1. Indien een dienst (mede) strekt tot het huur/ruilsysteem, geldt aanvullend op deel 
A. het in Deel B. bepaalde. Bij (tegen)strijdigheid prevaleren de bijzondere 
bepalingen uit deel B. van deze algemene voorwaarden. 
2. Het huur/ruil systeem houdt in: 
a. de opdrachtgever huurt de gewenste hoeveelheid gascilinders: 
b. de opdrachtgever doet vervolgens mee aan het ruilsysteem. 
c. de opdrachtgever dient zijn lege cilinder (onbeschadigd en compleet) om te ruilen 
voor gelijkwaardige volle cilinders. 
d. de opdrachtgever is bij aangaan of verlenging van de huurovereenkomst de 
daarvoor verschuldigde huurprijs vooraf en ineens verschuldigd en voorts bij iedere 
ruil de prijs per gasvulling per gascilinder. 
e. De opdrachtgever is geen keur- of onderhoudskosten verschuldigd. 
2. Het gehuurde blijft te allen tijde het onvervreemdbare eigendom van Bakker of 
diens toeleverancier. Bakker of diens toeleverancier heeft het recht het gehuurde te 
alle tijde te controleren of te laten controleren. De huurder verplicht zicht reeds nu 
voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen. De 
opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke en veilige opslag op een 
voor derden niet toegankelijke plaats en voorts verplicht preventieve maatregelen te 
nemen ter voorkoming van diefstal en/of onjuist gebruik. 
3. Het gehuurde is uitsluitend bedoeld voor het gebruik van de gasvulling door de 
opdrachtgever overeenkomstig de bestemming. 
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de 
huurovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de eerste dag 
van levering. De huurovereenkomst wordt na afloop automatisch verlengd voor de 
duur van een jaar, tenzij de gehuurde gascilinders voor het einde van de looptijd 
volledig en onbeschadigd wordt geretourneerd aan Bakker. 
5. Het afleveren, ophalen en (her)vullen van gehuurde cilinders geschiedt op het 
adres van Bakker, op de begane grond, binnen. Voor en na sluitingstijd van Bakker 
kunnen geen zaken worden opgehaald of terugbezorgd. 
6. Desgevraagd kan de opdrachtgever ten bewijze van inname een ontvangstbewijs 
vragen, die gedurende tenminste een jaar dient te worden bewaard. Bij geschil rust 
op de opdrachtgever de bewijslast dat hij het gehuurde onbeschadigd en volledig 
heeft geretourneerd. 
Deel C. (koop/ruil systeem) 
1. Indien een dienst (mede) strekt tot het koop/ruilsysteem, geldt aanvullend op deel 
A. het in Deel C. bepaalde. Bij (tegen)strijdigheid prevaleren de bijzondere 
bepalingen uit deel C. van deze algemene voorwaarden. 
2. Het koop/ruil systeem houdt in: 
a. de opdrachtgever koopt eenmalig de gewenste hoeveelheid gascilinders aan 
tegen de op het moment van koop geldende prijzen en doet vervolgens mee aan het 
ruilsysteem. 
b. de opdrachtgever kan zijn lege cilinder (mits onbeschadigd en compleet) omruilen 
voor een gelijkwaardige volle cilinder. 
c. de opdrachtgever is bij iedere ruil de prijs per gasvulling per cilinder verschuldigd. 
d. De opdrachtgever is geen keur- of onderhoudskosten verschuldigd. 
Deel D. (voorraadsysteem) 
1. Indien een dienst (mede) strekt tot het voorraadsysteem geldt aanvullend op deel 
A. het in Deel D. bepaalde. Bij (tegen)strijdigheid prevaleren de bijzondere 
bepalingen uit deel D. van deze algemene voorwaarden. 
2. Het voorraadsysteem houdt in: 
a. de opdrachtgever krijgt de gewenste hoeveelheid en/of soorten gascilinders op 
voorraad op locatie van de opdrachtgever, tegen betaling van de prijs per gasvulling 
per cilinder. 
b. de opdrachtgever kan  lege cilinders (onbeschadigd en compleet) omruilen voor 
gelijkwaardige volle cilinders. De opdrachtgever is bij iedere ruil de prijs per 
gasvulling per cilinder verschuldigd. 
c. de opdrachtgever kan de samenstelling of omvang van de voorraad in overleg met 
Bakker tussentijds wijzigen. 
3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke en veilige opslag 
op een voor derden niet toegankelijke plaats en voorts verplicht preventieve 
maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en/of onjuist gebruik. 
4. De gascilinders blijven te allen tijde het onvervreemdbare eigendom van Bakker of 
diens toeleverancier. Bakker of diens toeleverancier hebben het recht de voorraad te 
alle tijde te (laten) controleren. De opdrachtgever verplicht zicht reeds nu voor alsdan 
om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen. 
5. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt de overeenkomst vermoed 
te zijn aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de eerste dag van 
levering. De overeenkomst wordt automatisch verlengd voor eenzelfde duur. De 
opdrachtgever is na ommekomst gehouden om het saldo gascilinders zoals die blijkt 
uit de administratie van Bakker volledig en onbeschadigd te retourneren aan Bakker. 
6. Het afleveren, ophalen en (her)vullen van gascilinders geschiedt tijdens 
openingstijden van Bakker. 
7. Desgevraagd kan de opdrachtgever ten bewijze van inname of levering een 
ontvangstbewijs vragen, die gedurende tenminste een jaar dient te worden bewaard. 
Bij geschil rust op de opdrachtgever de bewijslast dat hij alle gascilinders volledig 
onbeschadigd en volledig heeft geretourneerd. 
8. Na ommekomst van ieder jaar is Bakker gerechtigd om op basis van haar 
administratie een (eind)afrekening op te maken en een eventueel tekort aan 
gascilinders tegen de inkoopprijs in rekening te brengen bij de opdrachtgever. 


