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Betreft aanvraag van ‘De Baanderij Voordeel Tankpas’
Het Goede Doelen Tankstation
Met deze tankpas kunt u 7 dagen van de week en 24 uur per dag extra voordelig
tanken. Onze korting voor bank en girokaarten is 8 (acht!) cent per liter op benzine
en 5 cent per liter op diesel (referentie Shell prijslijst), maar met onze Baanderij
Voordeelpas komt daar nog eens 2 cent bovenop. Dus totaal 10 cent op benzine
en 7 cent op diesel.
Daarnaast doneren wij voor uw club ook nog € 1 cent per liter, zodat het mes
aan twee kanten snijdt; u blij, de club blij en wij kunnen door uw bezoek aan
ons Was & Tankstation ons goede doelen werk blijven doen.
Natuurlijk kan zoiets alleen maar met automatische incasso en de garantie van uw
zijde dat er ook voldoende saldo is. Bij aanvraag is legitimatie verplicht en kan het
ook noodzakelijk zijn een bewijs te overleggen van voldoende liquiditeit.
INFORMATIE OVER HET OMGAAN MET EEN PAS
Zoals bij elke pas worden er gegevens opgeslagen in de magneetstrip. Een
magneetstrip is NIET bestand tegen de straling van een mobiele telefoon of de
speakers van uw radio. Leg de pas daarom NIET los in de auto, deze zal door
de hitte van de zon ook kromtrekken (binnentemperatuur van de auto in de zon
is circa 55 graden!).
CONSEQUENTIES BIJ GEEN SALDO
Uit de voorwaarden – Belangrijk: Wel getankt, maar uw bank weigert het
verschuldigde bedrag aan ons over te maken i.v.m. te laag of geen saldo? In de
algemene verkoopvoorwaarden, wordt o.a. vermeld dat er dan kosten worden
doorberekend. Allereerst wordt de tankpas geblokkeerd, tanken is NIET meer
mogelijk. Wij gaan contact met u zoeken. Dit kost u € 5,00. Geen reactie? Schriftelijk
wordt u gemaand en een bedrag van € 15,00 aan gemaakte kosten in rekening
gebracht. Nog steeds geen reactie? Dan zijn we genoodzaakt de vordering uit
handen te geven. Alle invorderingskosten zijn voor uw rekening. Laat het niet zover
komen a.u.b! Let op: Bij herhaalde stornering blijft tanken onmogelijk. Door het
ondertekenen bij ontvangst van de tankpas bent u o.a. akkoord gegaan met deze
voorwaarden alsmede de algemene voorwaarden. Deze kunt u kosteloos opvragen
of meenemen bij de tankpas.
Door uw bezoek draagt u bij aan onze wereldwijde hulpverlening.
Kijk ook eens op onze site: www.debaanderij.nl

Door uw bezoek draagt u bij aan onze wereldwijde inzet voor de hulpverlening. Kijk op www.debaanderij.nl

