
 

OCMW GERAARDSBERGEN  

Kattestraat 27 

9500 Geraardsbergen 

 

Gemeenschappelijke aankoop stookolie 1/10/2015 – 31/3/2016 

Inschrijvingsformulier – (bij)bestelformulier 

 

Intekenen kan van 1 augustus 2015 tot en met 15 september 2015 – 12 uur. Bestellen/bijbestellen kan tot  

31 maart 2016 om 12 uur. 

 

Ik, ondergetekende,  

Naam .................................................................................................................................................................................  

Voornaam .........................................................................................................................................................................  

Straat  .................................................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats (deelgemeente vermelden aub)  .......................................................................................  

Telefoon .............................................................................................................................................................................  

E-mail .................................................................................................................................................................................  

 

 

neemt deel aan de gezamenlijke aankoop van stookolie voor de bestel- en leverperiode van 

1 oktober 2015  tot en met 31 maart 2016 om 12.00 uur.  

 

Ik bestel  .............................................................................................................................................. liter stookolie.  

 

Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden zoals bepaald op keerzijde.  

 

Het OCMW Geraardsbergen is geen contracterende partij en draagt geen enkele verantwoordelijkheid 

 

Indien u een attest kan voorleggen van de sociale dienst van het OCMW Geraardsbergen dient u 

onderstaande tekst aan te kruisen: 

O Betaling van de factuur zal gebeuren via het OCMW Geraardsbergen. Het attest dient op het 

ogenblik van levering overhandigd te worden aan de leverancier.  

 

Datum ..................................................................................................................................................................  

 

Handtekening (voorafgegaan door de verklaring ‘gelezen en goedgekeurd’): 

 ......................................................................................................................................................................................  

 

 

Bezorg dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, uiterlijk op 15 september om 12.00 uur aan 

 

OCMW Geraardsbergen - stookolie OCMW Geraardsbergen - stookolie 

Karin DE CLERCQ Koenraad DE WOLF 

Kattestraat 27 – 9500 Geraardsbergen Kattestraat 27 – 9500 Geraardsbergen 

e-mail: stookolie@ocmwgeraardsbergen.be e-mail : stookolie@ocmwgeraardsbergen.be 

 

Inschrijvingen na de uiterste datum worden niet weerhouden. 

 

Indien u van onze diensten niets mocht vernemen wanneer u zich heeft ingeschreven voor deze actie 

na 31/10/2014, gelieve het secretariaat (054/43 20 35) te contacteren. 

 

  



Afspraken/voorwaarden stookolieactie OCMW Geraardsbergen 2015 - 2016 

 

Het OCMW Geraardsbergen organiseert een actie tot gemeenschappelijke aankoop van stookolie 

voor alle inwoners van Geraardsbergen. Het doel is om de aankoopprijs te drukken. 

 

Termijnen 

 Intekenen op de actie (minimaal 500 liter) kan van 1 augustus 2015 tot en met 15 september 2015 – 

12 uur. 

 Leveringen en bijbestellingen gebeuren van  1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 om 12.00 uur.  

 

Wie? 

 Alle inwoners van Geraardsbergen. 

 Alleen bestellingen voor huishoudelijk gebruik komen in aanmerking. 

 

Aanvragen  

 Deelnemen aan deze actie kan enkel via het inschrijvingsformulier. 

 Het inschrijvingsformulier dient ingevuld en ondertekend bezorgd te worden aan OCMW 

Geraardsbergen, gezamenlijke aankoop stookolie, tav Karin DE CLERCQ, Kattestraat 27, 9500 

Geraardsbergen en Pascale DU BRUCQ, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen. 

 Door het ondertekenen van inschrijvingsformulier verbindt de aanvrager er zich toe de 

opgegeven hoeveelheid (minimaal 500 liter) in 1 keer af te nemen en de factuur rechtstreeks 

te betalen aan de leverancier. Na een eerste levering is een bijbestelling mogelijk. U neemt 

hiervoor contact op met het secretariaat uiterlijk voor 31 maart 2016 om 12 uur. 

 Na 31 maart 2016 om 12 uur worden geen inschrijvingen of bijbestellingen meer aanvaard. 

 

Korting 

 De leverancier biedt een vaste korting op de officiële dagprijs. 

 De officiële dagprijzen zijn terug te vinden op www.informazout.be 

 

Leveringen 

 Het OCMW Geraardsbergen schrijft brandstofleveranciers aan en adviseert de 

brandstofleverancier die de grootste korting geeft op de officiële dagprijs en voldoet aan de 

vooropgestelde modaliteiten. 

 De tank van de cliënt moet voldoende capaciteit hebben en voldoen aan de wettelijke 

voorschriften (groene dop). 

 Het leveringsadres bevindt zicht geografisch binnen Groot Geraardsbergen. 

 De leverancier neemt zelf contact op met de inschrijvers voor het tijdstip van levering af te 

spreken.  

o Uitzondering: 

 Indien de inschrijver geconfronteerd wordt met een lege tank neemt hij 

contact op met het secretariaat van het ocmw voor een dringende levering 

welke het nodige zal doen naar de leverancier toe. 

Betaling 

 Betalingen gebeuren rechtstreeks aan de leverancier – cash of via bancontact, onmiddellijk bij 

de levering. 

 Mits attest van de sociale dienst van het OCMW Geraardsbergen, kan betaling via het ocmw 

verlopen. Het attest dient op het ogenblik van levering overhandigd te worden aan de 

leverancier.  

 

Rol van het ocmw 

 Het ocmw informeert, coördineert en verzamelt de aanvragen 

 Het ocmw fungeert enkel als doorgeefluik tussen cliënt en leverancier. De cliënt staat zelf in 

voor de afspraken inzake: levering en voor de betaling van de factuur 

 Het ocmw is geen contracterende partij. 

 Het ocmw kan niet aansprakelijk gesteld worden bij wanbetaling. 

 

Privacy 

De inschrijver gaat akkoord dat zijn persoons- en adresgegevens en het aantal bestelde liters 

doorgegeven worden aan de geadviseerde leverancier. 

 

Meer info 

OCMW Geraardsbergen – gezamenlijke aankoop stookolie 

Kattestraat 27  - 9500 Geraardsbergen 

Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen 

054 43 20 35 – Karin De Clercq van 9 tot 12.00 

054 43 20 35 – Koenraad DE WOLF van 14 tot 16.00 

e-mail: stookolie@ocmwgeraardsbergen.be 

Info en inschrijvingsformulier op www.ocmwgeraardsbergen.be 

 

http://www.informazout.be/
mailto:stookolie@ocmwgeraardsbergen.be
http://www.ocmwgeraardsbergen.be/

