MODELCONTRACT TUSSEN
RECUPEL VZW EN DISTRIBUTEUR

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN

ENERZIJDS

De vereniging naar Belgisch recht, RECUPEL v.z.w. (uitvoerend), vereniging zonder winstoogmerk, met
maatschappelijke zetel Excelsiorlaan, 91 te 1930 Zaventem en met exploitatiezetel, A. Reyerslaan 80 te 1030
Brussel,

voor

de

doeleinden

van

dit

contract

hierbij

rechtsgeldig

vertegenwoordigd

door______________________________________, naar behoren daartoe gemachtigd.

Hierna genoemd “RECUPEL”.

EN ANDERZIJDS

_____________________________________________met

maatschappelijke

zetel

te

__________________________, ___________________________ voor de doeleinden van dit contract hierbij
rechtsgeldig

vertegenwoordigd

door

haar

(functie)____________________________(naam)_______________________________,naar behoren daartoe
gemachtigd.

Hierna genoemd “de Medecontractant”.

OVERWEGENDE DAT
1. De Medecontractant eindverkoper/installateur of tussenhandelaar/verdeler is van elektrische en
elektronische apparaten.
2. Eindverkopers/installateurs en tussenhandelaars/verdelers via dit model toetredingscontract onder de erin
bepaalde voorwaarden rechten kunnen putten en kunnen toetreden tot de voorwaarden die in het bijzonder
zijn uitgewerkt voor distributeurs.
3. Deze toetreding gebeurt onder het voorbehoud van de aanvaarding ervan door RECUPEL, en van de
aanvaarding door RECUPEL van de keuze door de Medecontractant voor één van de in artikel 4 vermelde
categorieën van Medecontractant.
4. Ingevolge de milieubeleidsovereenkomst inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur de
distributeurs taken inzake terugname en aanvaarding op zich hebben moeten nemen.
5. deze bijkomende taak, het voorzien van de benodigde ruimte en/of de centralisatie van de afgedankte
apparaten, kosten genereert en een vergoeding van de distributeurs noodzakelijk maakt.
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6. De federaties van de distributiesector dit Modelcontract hebben goedgekeurd krachtens een
kaderovereenkomst.
7. Het modelcontract bestaat uit het onderhavige document met inbegrip van al zijn addenda en bijlagen.
8. De voormelde aanvaardings- en terugnameplicht onder meer wordt geregeld door de volgende wet- en
regelgeving, met inbegrip van de inmiddels hieraan aangebrachte wijzigingen :
•

De Europese Richtlijnen 2002/95/EG en 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparaten en gevaarlijke stoffen in deze apparaten;

•

Het Decreet van het Vlaamse Parlement van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen;

•

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaamse reglement
inzake afvalvoorkoming en -beheer, zoals gewijzigd;

•

Het Decreet van het Waalse Parlement van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;

•

Het Decreet van het Vlaamse Parlement van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten;

•

Het Decreet van het Waalse Parlement van 20 december 2001 betreffende de milieuovereenkomsten;

•

Het Besluit van de Waalse Regering van 25 april 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor
bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan, zoals gewijzigd door het Besluit
van 10 maart 2005;

•

De Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 7 maart 1991 betreffende de preventie en
het beheer van afvalstoffen;

•

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een
terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering,
gewijzigd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2004;

•

De Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april 2004 betreffende de
milieuovereenkomsten;

•
9. De

Alle uitvoeringsbesluiten van bovenvermelde decreten, ordonnanties en besluiten.
Milieubeleidsovereenkomsten,

m.i.v.

de

eraan

aangebrachte

wijzigingen

en

milieubeleidsovereenkomsten die in de toekomst worden afgesloten:
•

Voor het Vlaamse Gewest : de Milieubeleidsovereenkomst van 26 januari 2001 (Belgisch Staatsblad van
31 mei 2001) betreffende de uitvoering van de VLAREA-aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur en de daarbij horende memorie van toelichting.

•

Voor het Waalse Gewest : de Milieubeleidsovereenkomst van 19 februari 2001 over de terugnameplicht
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

•

Voor het Brusselse Gewest : de Milieubeleidsovereenkomst van 19 februari 2001 over de
terugnameplicht van afgeankte elektrische en elektronische apparatuur.
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WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 -

Definities

In deze overeenkomst zullen de volgende woorden en uitdrukkingen de hierna vermelde betekenis hebben:
Afgedankte apparaten

Elektrische en elektronische apparaten die de distributeurs ingevolge de
aanvaardingsplicht/terugnameplicht voor elektrische en elektronische
apparatuur verplicht zijn in ontvangst te nemen van de klant bij aankoop
van een overeenstemmend apparaat.

Boxpallet TVM

Als basis een pallet met formaat 120 cm x 100 cm. Voorzien van
opzetbare wanden met als hoogte 178 cm. Deze boxpallet is bestemd om
enkel TVM-apparaten (2.1, 4.10) te bevatten en is voor ten minste 80 %
gevuld.

Boxpallet OVE

Als basis een pallet met formaat 120 cm x 100 cm. Voorzien van
opzetbare wanden met als hoogte 178 cm. Deze boxpallet is bestemd om
enkel alle klein wit (categorieën 1.3 en 1.4 van B-W-Rec), bruingoed
behalve TVM (categorieën 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 van RECUPEL A/V),
kleine huishoudelijke apparaten (categorieën 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
van RECUPEL SDA), ICT (categorieën 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 4.11 van RECUPEL ICT), elektrische tuingereedschappen en/of
gereedschappen (categorieën 5.1, 5.2 van RECUPEL ET & Garden) en
verlichtingstoestellen (categorieën 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 en
6.9 van LightRec) te bevatten en is voor ten minste 80 % gevuld.

Centrale opslagplaats(en)

Distributiecentrale(s) die zich zelf en/of in naam van meerdere van haar
(hun) individuele verkooppunten als ophaalpunt laat (laten) registreren bij
RECUPEL

Container

a. Type Open container : afmeting 7 m x 2.30 m x 2.40 m. Bevat enkel
GW-apparaten, nooit KV- en TVM-apparaten en is voor ten minste 80 %
gevuld
b. Type Gesloten container : afmeting 7 m x 2.30 m x 2.40 m. Bevat enkel
KV, in beginsel geen GW- en nooit TVM-apparaten en is voor ten minste
80 % gevuld. De container kan uitzonderlijk KV en GW samen bevatten
(BWR) mits voorafgaand schriftelijk akkoord van RECUPEL.

Distributeurs

Eindverkopers/installateurs

en

tussenhandelaars/

verdelers

van

elektrische en elektronische apparaten.
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Distributeur(s) met

Distributeur(s) of postorderbedrijf waar afgedankte elektrische en

centralisatiefunctie

elektronische apparaten gecentraliseerd worden, hetzij afkomstig van de
individuele verkooppunten, hetzij ingezameld bij de consumenten bij
thuisleveringen, en in de door RECUPEL ter beschikking gestelde
containers of per 24 boxpalletten opgehaald en naar de verwerker
vervoerd

worden.

Om

in

aanmerking

te

komen

voor

de

centralisatiefunctie moet er vanuit minstens 5 individuele verkooppunten
worden gecentraliseerd en voldaan zijn aan de voorwaarden nader
bepaald in artikel 4.2 van dit contract.
Eén transporteenheid

Ofwel 8 losse eenheden (GW/KV) of één boxpallet die ten minste voor
80% gevuld is.

Elektrische en elektronische

De elektrische en elektronische apparaten waarop invoerders en

apparaten

producenten een recyclagebijdrage moeten betalen of hebben moeten
betalen aan RECUPEL bij het op de markt brengen ervan in België. Een
actuele productenlijst wordt in bijlage gevoegd en wordt jaarlijks herzien.

Gespecialiseerde distributeur

Distributeur die hoofdzakelijk elektrische en elektronische apparaten in
zijn productassortiment voert.

GW-apparaten

Wasmachine, droogkast, afwasmachine, droogzwierder, gecombineerde
was/droogautomaat, elektrisch fornuis, gasfornuis met elektrisch
element, strijkmachine, zonnebank, zonnehemel (categorie 1.2 van B-WRec).

KV–apparaten

Diepvriezer, klimaatregelingapparaat, koel- en vriescombinatie-apparaat,
koelkast, luchtontvochtiger, wijnkoelkast (categorie 1.1 van B-W-Rec).

Medecontractant

Partij die deze overeenkomst afsluit met RECUPEL en die distributeur,
centrale opslagplaats of distributeur met centralisatiefunctie is.

Niet-gespecialiseerde distributeur

Distributeur met ruim productassortiment waarvan elektronische en
elektrische apparaten maar een onderdeel zijn.

OVE-apparaten

Overige afgedankte apparaten (1.3, 1.4, 2.2 t.e.m. 2.7, 3.1 t.e.m. 3.6, 4.2
t.e.m. 4.9, 4.11, 5.1, 5.2, 6.1 t.e.m. 6.9), alsook Plasma TV/LCD-TFT TV
deel uitmakend van 2.1

TVM-apparaten

TV of monitoren (2.1 of 4.10 van de productenlijsten)

Werkdag

Alle dagen behalve zaterdag, zondag en feestdagen.

Artikel 2 -

Wettelijke aanvaardingsplicht

Ingevolge de regionale milieuwetgeving zijn de producent, invoerder, tussenhandelaar en distributeur gebonden
door een aanvaardingsplicht voor elektrische en elektronische apparatuur. Om uitvoering te geven aan deze
aanvaardingsplicht werd een milieubeleidsovereenkomst afgesloten met de overheid en werd RECUPEL opgericht
door producenten, invoerders en distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur.
De aanvaardingsplicht in hoofde van de distributeur houdt in dat hij verplicht wordt om, telkens wanneer een klant
welomschreven elektrische en elektronische apparatuur aanschaft, overeenstemmende afgedankte apparaten van
hem in ontvangst te nemen. De aanvaardingsplicht geldt ook bij aanhuislevering.
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Artikel 3 -

Toetreding door medecontractant – Ophaling door
Recupel

RECUPEL verbindt zich ertoe de afgedankte apparaten binnen de drie werkdagen na de oproep

1

van de

Medecontractant op te halen wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:
•

De Medecontractant heeft met RECUPEL deze toetredingsovereenkomst afgesloten en zich als ophaalpunt
geregistreerd bij RECUPEL. De oproep tot ophaling gebeurt via de RECUPELwebsite of via fax en wordt
gericht aan de persoon/personen die binnen RECUPEL verantwoordelijk is/zijn voor de ophaling, of aan een
door deze laatste aangeduide persoon. Bij uitzondering en mits voorafgaand akkoord van Recupel gebeurt
de oproep tot ophaling per e-mail.

•

Het aantal op te halen afgedankte apparaten bedraagt minstens één transporteenheid.

•

De Medecontractant voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst en houdt de nodige ruimte vrij
om afgedankte apparaten op te slaan en te bewaren met oog op ophaling ervan door RECUPEL
overeenkomstig artikel 5 van dit contract.

Artikel 4 4.1 -

Vergoeding voor de medecontractant

Algemeen

Voor ophalingen van afgedankte apparaten onder de voorwaarden gesteld in dit contract, ontvangt de
Medecontractant de hiernabepaalde vergoeding.

4.2 -

Bedrag

4.2.1 -

Basisvergoeding (categorieën A t.e.m. F)

Volgende vergoeding is verschuldigd door RECUPEL, afhankelijk van de categorie waartoe de Medecontractant
behoort:
•

CATEGORIE A voor de Medecontractant waar jaarlijks minstens 50 eenheden worden opgehaald, waarbij
elk KV- of GW-apparaat wordt beschouwd als één eenheid, één boxpallet TVM wordt beschouwd als zeven
eenheden en één boxpallet OVE wordt beschouwd als twee eenheden.

•

CATEGORIE B voor de Medecontractant waar jaarlijks minstens 100 eenheden worden opgehaald, waarbij
elk KV- of GW-apparaat wordt beschouwd als één eenheid, één container KV als tachtig eenheden, één
container GW als honderdtwintig eenheden, één container BWR (KV en GW) als honderd eenheden, één
boxpallet TVM als zeven eenheden en één boxpallet OVE als twee eenheden.

•

CATEGORIE C voor de Medecontractant waar jaarlijks minstens 300 eenheden worden opgehaald, waarbij
elk KV- of GW-apparaat wordt beschouwd als één eenheid, één container KV als tachtig eenheden, één
container GW als honderdtwintig eenheden, één container BWR (KV en GW) als honderd eenheden, één
boxpallet TVM als zeven eenheden en één boxpallet OVE als twee eenheden

•

CATEGORIE D voor de Medecontractant waar minstens 3 maal per jaar een container KV of een container
GW of een container BWR (KV en GW) wordt opgehaald.

1 Voor oproepen na 12 uur begint de termijn van drie werkdagen te lopen vanaf de volgende werkdag.
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•

CATEGORIE E voor de Medecontractanten van hetzelfde enseigne die door hun centrale opslagplaats
geregistreerd zijn als ophaalpunt bij RECUPEL, die ervoor opteren dat hun centrale opslagplaats alle
administratieve aspecten in hun naam rechtstreeks afhandelt met RECUPEL en die allen samen jaarlijks
minstens 50 eenheden laten ophalen, waarbij elk KV- of GW-apparaat wordt beschouwd als één eenheid,
één boxpallet TVM wordt beschouwd als zeven eenheden en één boxpallet OVE wordt beschouwd als twee
eenheden.

•

CATEGORIE F voor de Medecontractant, distributeur met centralisatiefunctie. De Medecontractant plaatst
de afgedankte apparaten in de door RECUPEL ter beschikking gestelde recipiënten zodat zij door
RECUPEL als volgt in bulk naar de verwerker kunnen worden gevoerd: (a) de fracties KV en GW elk
afzonderlijk in een container van 35m³ en (b) de fracties van TVM en OVE, elk in gescheiden boxpalletten,
per 24 gevulde boxpalletten.

De Medecontractant dient bovendien te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
•

producten: hij biedt op permanente wijze producten te koop aan van de sector B-W (1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 van
de productenlijsten) en/of van de sector AV/TV (2.1 van de productenlijsten);

•

nieuw karakter producten: de door hem te koop aangeboden producten zijn nieuw.

De Medecontractant van de categorie E of F dient bovendien te voldoen aan de volgende cumulatieve
voorwaarden:
•

territoriaal: zijn actiegebied bestrijkt de drie Gewesten van het land;

•

lijst van individuele verkooppunten van waaruit afgedankte apparaten gecentraliseerd worden: hij heeft deze
lijst aan RECUPEL medegedeeld en elk jaar vóór 15 januari dient hij de eventuele wijzigingen aan deze lijst
mede te delen. Deze lijst maakt deel uit van dit contract.

De categorieën A, B, C, D, E en F zijn niet cumuleerbaar.
Als uitzondering op dit beginsel zijn de categorieën A, B of C evenwel cumuleerbaar met categorie D: dit betekent
dat de Medecontractant die recht heeft op de vergoeding onder categorie D, ook nog in aanmerking komt voor de
vergoeding onder categorie A, B of C, en omgekeerd, de Medecontractant die recht heeft op vergoeding onder
categorie A, B of C, ook nog in aanmerking komt voor vergoeding onder categorie D, waarbij AEEA steeds slechts
één keer voor vergoeding in aanmerking komen, hetzij onder A,B of C, hetzij onder D.
De Medecontractant van categorie A ontvangt van RECUPEL een jaarlijkse vergoeding van 500,- euro, excl. BTW.
De Medecontractant van categorie B ontvangt van RECUPEL een jaarlijkse vergoeding van 1000,- euro, excl. BTW.
De Medecontractant van categorie C ontvangt van RECUPEL een jaarlijkse vergoeding van 2000,- euro, excl. BTW.
De Medecontractant van categorie D ontvangt van RECUPEL een jaarlijkse vergoeding van 2000,- euro, excl. BTW.
De Medecontractant van categorie E: RECUPEL betaalt aan de centrale opslagplaats een groepsvergoeding die
als volgt berekend wordt : (Y/50) x 500 € met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger kan zijn dan X x 500 €
waarbij X = aantal ophaalpunten en Y = totaal aantal eenheden die in de ophaalpunten van het enseigne opgehaald
zijn en waarbij elk KV- of GW-apparaat wordt beschouwd als één eenheid, één boxpallet TVM wordt beschouwd
als zeven eenheden en één boxpallet OVE wordt beschouwd als twee eenheden
De Medecontractant van categorie F ontvangt van RECUPEL een vergoeding die als volgt bepaald wordt:
•

voor een niet-gespecialiseerde distributeur met centralisatiefunctie wordt de groepsvergoeding als volgt
berekend : (Y/50) x 500 € met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger kan zijn dan X x 500 €, waarbij X =
aantal individuele verkooppunten en Y = totaal aantal eenheden die in de ophaalpunten van het enseigne
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opgehaald zijn, en waarbij elk KV- of GW-apparaat wordt beschouwd als één eenheid, één boxpallet TVM
wordt beschouwd als zeven eenheden en één boxpallet OVE wordt beschouwd als twee eenheden;
•

voor een gespecialiseerde distributeur met centralisatiefunctie wordt de groepsvergoeding als volgt
berekend : (Y/100) x 1000 € met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger kan zijn dan X x 1000 €, waarbij
X = aantal individuele verkooppunten en Y = totaal aantal eenheden die in de ophaalpunten van het enseigne
opgehaald zijn, en waarbij elk KV- of GW-apparaat wordt beschouwd als één eenheid, één boxpallet TVM
wordt beschouwd als zeven eenheden en één boxpallet OVE wordt beschouwd als twee eenheden

De Medecontractant van de categorie F ontvangt tevens een vergoeding van 117,64 euro, excl. BTW, per ton
afgedankte apparaten die hij verzameld heeft.

4.2.2 -

Bijkomende optimalisatievergoedingen

A. Categorieën A, B of C – Optimalisatie aantal stuks per ophaling
De Medecontractant van de categorie A, B of C ontvangt bovendien de volgende vergoeding, op basis van
de optimalisatie van de gevraagde ophalingen:
a) 1 euro voor elk stuk bij elke ophaling van minstens 16 en minder dan 24 stuks, of
b) 1,5 euro voor elk stuk bij elke ophaling van minstens 24 en minder dan 80 stuks,
waarbij “stuk” wordt begrepen als zijnde: één GW-apparaat, één KV-apparaat, één met OVE-apparaten
gevulde boxpallet of één met TVM-apparaten gevulde boxpallet.
B. Categorieën A, B, C of D – Optimalisatie container
Voor elke container die door Recupel wordt opgehaald bij de Medecontractant van de categorie A, B, C of
D, ontvangt deze laatste een forfaitair bedrag van 150 euro.

4.3 -

Categorië

De Medecontractant vermeldt uitdrukkelijk in de identificatiefiche onder welke categorie hij valt. Deze vermelding
gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door RECUPEL en van de naleving van de op de categorie
toepasselijke voorwaarden. Dit document is als bijlage (addendum) bij dit contract gevoegd en maakt er deel van
uit. RECUPEL heeft steeds de mogelijkheid te controleren of de Medecontractant daadwerkelijk valt onder de door
hem aangegeven categorie.

4.4 -

Evaluatie

De tarieven van de vergoeding zijn jaarlijks herzienbaar mits akkoord van alle betrokken partijen. RECUPEL zal
jaarlijks, en voor de eerste keer begin 2007, een evaluatie maken van de vergoedingsregeling en deze voorleggen
aan alle betrokken partijen. Deze evaluatie moet minstens een overzicht geven van het totaal aantal ophaalpunten
geregistreerd bij RECUPEL, uitgesplitst per categorie (A tot F), van het totaal aantal ingezamelde eenheden per
categorie (A tot F) en van de ophaalpunten die niet in aanmerking komen voor een vergoeding.

4.5 -

Betaling

Ten laatste op 31 januari van elk kalenderjaar stelt RECUPEL de Medecontractant in kennis van het bedrag van
de vergoeding waarop hij overeenkomstig artikel 4.2 recht heeft voor het voorgaande kalenderjaar. Vervolgens
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dient de Medecontractant voor dit bedrag een factuur te richten aan RECUPEL waarvan de betalingstermijn 30
dagen bedraagt.

Artikel 5 5.1 -

Bewaring afgedankte apparaten

In stand houden van de afgedankte apparaten

De Medecontractant zal de afgedankte apparaten bewaren in de staat waarin de klant de apparaten heeft
afgestaan. Dit houdt onder meer in dat noch de Medecontractant noch een derde de door de klant afgestane
apparaten mag demonteren en/of onderdelen mag verwijderen uit de afgedankte apparaten bestemd voor
RECUPEL, behalve in geval van uitdrukkelijke toestemming door RECUPEL. RECUPEL wordt geen eigenaar van
de afgedankte apparaten.

5.2 -

Bewaren van afgedankte apparaten

Alle afgedankte apparaten worden in de mate van het mogelijke droog gehouden en bewaard in overeenstemming
met de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen.
De Medecontractant zal geen GW/KV-apparaten plaatsen in boxpalletten. TVM-apparaten en OVE-apparaten
worden in verschillende boxpalletten geplaatst.
Door de in artikel 4.2 vermelde categorieën D en F bedoelde Medecontractanten worden de GW- en KV-apparaten
respectievelijk in een aparte container type a en type b geplaatst.

5.3 -

Alle niet-herbruikbare afgedankte apparaten inleveren

De Medecontractant zal alle door hem als niet-herbruikbaar geselecteerde afgedankte apparaten exclusief en
uitsluitend afstaan aan RECUPEL, of aan een door haar aangeduide persoon of containerpark. De door hem als
herbruikbaar geselecteerde apparaten kunnen worden aangeboden aan kringloopcentra of derden, of worden
ingeleverd bij RECUPEL of bij een door haar aangeduide persoon.

Artikel 6 -

Toegang tot afgedankte apparaten

De Medecontractant zal de persoon die zich identificeert (met een badge) om in opdracht van RECUPEL de
afgedankte apparaten op te halen, na voorafgaande verwittiging, op eerste verzoek toegang verlenen tot de ruimte
waarin de afgedankte apparaten worden bewaard.
De toegang tot deze ruimte moet van die aard zijn dat de afgedankte apparaten en de recipiënten van RECUPEL,
gebruikt door de Medecontractant, gemakkelijk uit de ruimte kunnen worden gehaald, rekening houdende met de
grootte, het gewicht en de hanteerbaarheid van de afgedankte apparaten en recipiënten.

Artikel 7 -

Informatieverstrekking met betrekking tot het
afvalstoffenregister

Teneinde de Medecontractant toe te laten te voldoen aan zijn wettelijke informatieverplichting ten aanzien van de
gewestelijke overheden, zal de geregistreerde vervoerder die de afgedankte apparaten bij de Medecontractant
ophaalt deze laatste een bewijs overhandigen dat de ophaling is gebeurd door een erkende overbrenger. Dit
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document kan door de Medecontractant gebruikt worden bij het opstellen van de jaarlijkse informatieplicht ten
aanzien van de gewestelijke overheid.

Artikel 8 8.1 -

Duur van het contract

Duur

Dit contract treedt in werking op het ogenblik van de ondertekening door beide partijen en wordt voor onbepaalde
duur afgesloten.

8.2 -

Beëindiging

Behoudens andersluidende kennisgeving door RECUPEL wordt dit contract van rechtswege beëindigd bij het
verstrijken van één van de milieubeleidsovereenkomsten.
Dit contract kan door iedere partij op elk ogenblik worden beëindigd mits inachtneming van een opzegtermijn van
zes (6) maanden die ingaat op de datum van de verzending van het desbetreffende aangetekend schrijven. Ingeval
van betwisting overeenkomstig artikel 9 over een door RECUPEL medegedeelde wijziging of toevoeging, kan elke
partij het contract opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, ingaande op de datum
van verzending van het desbetreffende aangetekend schrijven.
Bij vroegtijdige beëindiging van dit contract wordt binnen de twee maanden na afloop van de overeenkomst de
afrekening gemaakt pro rata van het aantal verlopen maanden.
Indien één of meerdere milieubeleidsovereenkomsten ten gronde worden gewijzigd en deze wijziging een
belangrijke impact heeft op de uitvoering van de overeenkomst, kan iedere partij dit contract onmiddellijk beëindigen
zonder opzegtermijn.
Zowel de opzegging als de mededeling dat dit contract wordt beëindigd moeten per aangetekend schrijven worden
gericht aan de andere partij.

8.3 -

Schorsing van ophaalpunten

Indien RECUPEL vaststelt dat de Medecontractant of het ophaalpunt gedurende zes (6) maanden geen ophalingen
heeft gevraagd, wordt het door RECUPEL schriftelijk verwittigd. Deze verwittiging wordt desgevallend ook gestuurd
naar de centrale opslagplaats van het enseigne waartoe de Medecontractant of het ophaalpunt behoort. Indien
binnen de maand na deze schriftelijke verwittiging geen reactie komt van het ophaalpunt of van de centrale
opslagplaats van het enseigne waartoe het ophaalpunt behoort, dan wordt het ophaalpunt onmiddellijk op nonactief geplaatst. RECUPEL behoudt zich het recht voor om alle recipiënten die in het bezit zijn van het ophaalpunt
terug te nemen. Desgevallend wordt de centrale opslagplaats van het enseigne waartoe het ophaalpunt behoort
op de hoogte gebracht.
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Artikel 9 -

Wijziging en toevoeging

Ingeval van een wijziging van de wet- of regelgeving inzake de aanvaardings- en terugnameplicht die een invloed
heeft op de uitvoering van dit contract, is RECUPEL gerechtigd éénzijdig de wijzigingen of toevoegingen aan te
brengen die vereist zijn om deze wet- of regelgeving na te leven. RECUPEL geeft de Medecontractant schriftelijk
per gewone brief kennis van dergelijke wijzigingen of toevoegingen.
Andere wijzigingen of toevoegingen worden door RECUPEL schriftelijk per aangetekende brief ter kennis van de
Medecontractant gebracht, eventueel door verwijzing naar de op haar website bekendgemaakte tekst, en zijn door
de Medecontractant aanvaard behoudens schriftelijke betwisting ervan binnen de vijftien (15) kalenderdagen vanaf
verzending van de kennisgeving. Dergelijke wijzigingen of toevoegingen mogen evenwel geen betrekking hebben
op de vaststelling van de door RECUPEL verschuldigde vergoeding, met uitzondering evenwel van de
optimalisatievergoedingen.
Elke wijziging of uitbreiding wordt geacht integraal deel uit te maken van dit modelcontract.

Artikel 10 - Verbintenissen van Recupel
RECUPEL verbindt er zich toe de in artikel 4 bepaalde vergoeding te betalen.
RECUPEL doet alle redelijk mogelijke inspanningen om de gratis toegang tot de containerparken voor de
Medecontractant te realiseren.
RECUPEL verbindt zich ertoe om de nodige boxpalletten en containers gratis ter beschikking te stellen van de
Medecontractant en om de maximale termijn van drie (3) werkdagen na oproep voor de ophaling strikt na te leven.

Artikel 11 - Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
Dit contract wordt beheerst door Belgisch recht.
De partijen verbinden er zich toe om alle uit dit contract voortvloeiende of ermee verband houdende geschillen
definitief te laten beslechten door een overeenkomstig het CEPINA-reglement aangeduide scheidsrechter. Het
scheidsgerecht zal, in gemeenschappelijk overleg, worden samengesteld uit één of drie arbiters.
De taal van het geschil zal het Nederlands zijn.
De procedure zal verlopen conform aan de CEPINA-procedure voor arbitrage (zie web-site http://www.cepina.be)
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Gedaan te Brussel op ________________________ 20...
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn. Elke partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.

Voor RECUPEL

Voor de Medecontractant

(Naam)

(Naam)

(Functie))

(Functie))

Gelieve twee exemplaren van dit modelcontract ingevuld en ondertekend, samen met de door U volledig
ingevulde en ondertekende Identificatiefiche, evenals (i.g.v. een categorie E of F) de lijst van de
individuele verkooppunten terug te sturen naar RECUPEL v.z.w., Diamantbuilding, A. Reyerslaan 80 te
1030 Brussel. Bij aanvaarding door RECUPEL zal één ondertekend exemplaar U worden teruggestuurd.

Bijlagen
1. Addendum met identificatiefiche
2. Productenlijst
3. Lijst van de verkooppunten (voor E en F)
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ADDENDUM
Identificatiefiche

Medecontractant

Taalvoorkeur:

F/N

Rechtsvorm :
Vermoedelijke categorie : (schrappen wat niet past) (aankruising van de categorie A, B, C of D verhindert niet
een latere cumul tussen A, B of C enerzijds en D anderzijds; zie artikel 4.2.1)
A

B

C

D

E

F

Maatschappelijke zetel
Straat:

Nr:

Postcode:

Gemeente:

Telefoon

Faxnummer:

Dossierbeheerder
Naam:
Functie:
Straat:

Nr:

Postcode:

Gemeente:

Telefoon:

faxnummer:
e-mail adres:

Facturatiegegevens
BTW-nummer:
Rekeningnummer:
Facturatieadres (indien verschillend van maatschappelijke zetel)
Straat :
Postcode:

Nr:
Gemeente:

Datum en handtekening

Naam:
Functie:
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Gelieve hieronder de tabel voor het operationeel adres van de verkooppunten in te vullen.

Naam:
Straat :

Huisnummer:

Postbus:

Gemeente:

Postcode:

Telefoonnummer:
E-mail adres:

Contactpersoon:

Taalvoorkeur :

F/N

Reeds geregistreerd als ophaalpunt : JA / NEE
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