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1. De zaakvoerder verschaft de automaatverdeler het recht van alleenverkoop van sigaretten in zijn bovenvermelde zaak. De 
automaatverdeler is gehouden dit recht uit te oefenen door middel van een sigarettenautomaat die binnen de 10 werkdagen na 
datum van dit contract moet worden geïnstalleerd. De zaakvoerder is niet gehouden tot enige tussenkomst in de kost-, huur- of 
leasingprijs van de automaat. Hij is evenmin gehouden bij te dragen in de installatiekosten. De zaakvoerder heeft geen recht op 
deelname in de winst gerealiseerd door de verkoop van de via de automaat aangeboden producten. Hij heeft evenmin recht op 
een vergoeding uit hoofde van het bij deze overeenkomst verleende alleenverkooprecht. Het voordeel van de zaakvoerder bij deze 
overeenkomst bestaat uitsluitend in de aan zijn klanten geboden mogelijkheid om zich sigaretten aan te schaffen. Onverminderd 
de wettelijke voorschriften terzake, is de bepaling van de prijzen van de met de automaat gedistribueerde producten het 
exclusieve recht van de automaatverdeler. Het recht van alleenverkoop gaat in op de dag van de installatie van de automaat.  
 
2. De te installeren sigarettenautomaat is een JOFEMAR .......................... met serienummer ................................. De 
sigarettenautomaat en inhoud ervan blijven te allen tijde eigendom van de automaatverdeler. Het geïnstalleerde toestel kan 
vervangen worden door een ander van dezelfde of een betere kwaliteit. De plaats waar het toestel wordt opgesteld, wordt in 
gemeen overleg bepaald. Het mag niet zonder instemming van de automaatverdeler op een andere plaats worden opgesteld.  
 
3. De automaatverdeler verbindt zich tot het regelmatig bijvullen van de automaat, rekening houdende met het normaal 
gerealiseerde distributievolume met de automaat in de zaak. De automaatverdeler verbindt zich tot het herstellen, op zijn kosten, 
van de gebrekkige werking van de automaat die door het normale gebruik ervan kan ontstaan. De zaakvoerder is verantwoordelijk 
voor het toezicht op en de bescherming van het toestel, en dit geduurde de volledige periode dat het toestel in de zaak aanwezig 
is. Hij neemt alle maatregelen om het toestel in goede staat te houden, om daden van vandalisme of diefstal te voorkomen. Indien 
er dit niet gebeurt zal de zaakvoerder verantwoordelijk worden geacht en zullen er maatregelingen worden getroffen.  
 
4. Deze overeenkomst geldt voor 1 jaar te rekenen van de datum van ondertekening van dit geschrift. Zonder opzegging bij 
aangetekende brief wordt zij van rechtswege en telkens voor een jaar verlengd. Opzegging dient te geschieden ten laatste 1 
kalendermaand voor het einde van de eventueel van rechtswege verlengde geldigheidsduur.  
 
5. De automaatverdeler kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien:  
 
a. Het alleenverkooprecht van de automaatverdeler wordt geschonden;  
b. De automaat tijdens de openingsuren van de zaak regelmatig door toedoen of met medeweten van de zaakvoerder of zijn 
personeel van de stroomvoorziening wordt afgesloten;  
c. De zaak waar de automaat is geplaatst meer dan een maand per jaar wordt gesloten;  
d. De zaak waar de automaat is geplaatst niet regelmatig open is;  
e. De automaat regelmatig wordt beschadigd;  
f. Er een te lage gemiddelde verkoop is;  
Van zodra dat de overeenkomst wordt beëindigd, komen de valuepoints te vervallen.  
 
6. In de gevallen vermeld onder 5, a. en b. is de zaakvoerder gehouden wegens de niet-naleving van de verbintenissen die voor 
hem uit dit contract voortvloeien, een schadevergoeding te betalen ten belope van 10 euro per week dat het contract zonder de 
beëindiging nog uitvoering zou gekregen hebben. Een begonnen week wordt voor een volle week gerekend. De schadevergoeding 
moet betaald worden binnen de maand van de ingebrekestelling op het rekeningnummer van de automaatverdeler zoals vermeld 
in de ingebrekestelling. Laattijdige betaling maakt van rechtswege intrest opeisbaar tegen de wettelijke rentevoet.  
 
7. In geval van beslag op de goederen van de zaakvoerder zal deze de openbare ambtenaar onmiddellijk in kennis stellen van het 
feit dat de automaat niet zijn eigendom is. Hij zal de ambtenaar deze overeenkomst voorleggen en desgevraagd een afschrift 
ervan overhandigen. Hij zal onmiddellijk na ontvangst van het beslagexploot de automaatverdeler kennisgeven van het feit van de 
beslaglegging. Komt hij deze verplichtingen niet na dan zal hij de kosten van revindicatie moeten vergoeden, of zal hij, indien de 
revindicatie niet meer mogelijk is, gehouden zijn automaatverdeler voor het verlies van de automaat te vergoeden.  
 
8. Geschillen betreffende deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.  
 
9. De wet in kwestie is deze van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen 
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.  
Artikel 12 stelt dat elke werknemer het recht heeft te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen, vrij van tabaksrook.  
Artikel 13 stelt dat elke werkgever het roken verbiedt in de werkruimten en de sociale voorzieningen, evenals in het vervoermiddel 
dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk door hem ter beschikking wordt gesteld van het personeel.  
De werkgever dient de nodige maatregelen te nemen teneinde erover te waken dat derden die zich in de onderneming bevinden, 
geïnformeerd worden omtrent de maatregelen die hij toepast overeenkomstig deze wet.  
Als werkruimte wordt beschouwd: elke arbeidsplaats, ongeacht of deze zich binnen of buiten een onderneming of inrichting 
bevindt en ongeacht of deze zich in een gesloten of open ruimte bevindt, met uitzondering van de ruimte in open lucht.  
Ons inziens vallen de horecaplaatsen, evenals rookruimtes waar de werknemer gaat leveren onder deze definitie van werkruimte.  
De werkgever moet het roken in deze werkruimten verbieden. 


