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TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN 
 
 
ENERZIJDS 
 
 
De vereniging naar Belgisch recht, RECUPEL vzw (uitvoerend orgaan) (btw-nr. BE0473923093), vereniging zonder 

winstoogmerk, met maatschappelijke zetel op het adres A. Reyerslaan, 80 te 1030 Brussel, in deze vertegenwoordigd 

door Eric Dewaet, CEO, daartoe naar behoren gemachtigd. 
 

Hierna 'RECUPEL'. 

 
 

 
EN ANDERZIJDS 
 
  (btw-nr.: ) met maatschappelijke zetel op het adres      
, 

  , in deze vertegenwoordigd door zijn (functie)   , (naam)   

  , daartoe naar behoren gemachtigd.       

 
Hierna de 'Medecontractant'. 

 
 

 
OVERWEGENDE DAT 
 

1. De vzw Recupel sinds 2001 in België op duurzame en economisch doeltreffende wijze de ophaling en de 
verwerking van afgedankte elektrische apparaten en lampen organiseert en coördineert. 

 
2. De vzw Recupel samenwerkt met vergunde verwerkingsbedrijven, geselecteerd vanwege hun ervaring op het 

vlak van de ecologische verwerking van afgedankte apparaten, hun efficiëntie en hun kostprijs. 
 

3. De inzameling van elektrische en elektronische apparaten in nauwe samenwerking gebeurt met de handelaars 
en met de gemeenten en intercommunales. 

 
4. Dit contract bestaat uit dit document en alle aanhangsels en bijlagen. 

 
 
 

 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

http://www.recupel.be/
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Artikel 1 - Definities 
 
In deze overeenkomst zullen de volgende woorden en uitdrukkingen de hierna vermelde betekenis hebben: 

 
 
Elektrische en elektronische apparaten   De elektrische en elektronische apparaten waarop invoerders  

en producenten een recyclagebijdrage moeten betalen of hebben moeten 
betalen aan RECUPEL bij het op de markt brengen ervan in België. Een actuele 
lijst van de apparaten kan worden geraadpleegd op de website van Recupel 
(https://https://www.recupel.be/nl/apparatenlijst/) en wordt jaarlijks bijgewerkt. 

 
 
Medecontractant 

 
 

Partij die dit modelcontract afsluit met RECUPEL en die over een handelsruimte of 
een voor het publiek toegankelijke ruimte beschikt. 

 

 
Afgedankte apparaten Elektrische en elektronische apparaten van klanten die ze naar een RecyclePunt 

brengen om zich ervan te ontdoen. (AEEA = afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten). 

 
 
Werkdag Alle dagen behalve zaterdag, zondag en feestdagen. 

 
 

Buislampen (TL-lampen)                           Een buisvormige ontladingslamp. 
Module                                                   Er bestaan 3 soorten modules, elk voor een andere fractie: (1) een module voor 

klein elektro (maximale afmetingen 25 cm x 25 cm), (2) een module voor kleine 
lampen en (3) een module voor buislampen (of TL-lampen). Voor elke aanvraag 
tot ophaling moet dit type module voor minstens 80% zijn gevuld. 

Klein elektro Alle elektrische of elektronische apparaten waarvan de afmetingen kleiner zijn dan 
25 x 25 cm. 

 
Kleine lampen Spaar- en ledlampen. 
 
RecyclePunt Een RecyclePunt bestaat uit 3 modules met elk een 

andere fractie: (1) een module voor klein elektro (maximale afmetingen 25 cm x 25 
cm), (2) een module voor kleine lampen en (3) een module voor buislampen (of 
TL-lampen). RecyclePunten zijn bedoeld voor winkels of andere publiek 
toegankelijke plaatsen waar consumenten/klanten/bezoekers/enz. oude klein 
elektro en lampen kunnen binnenbrengen. Voor elke aanvraag tot ophaling moet 
dit type module voor minstens 80% zijn gevuld. 

http://www.recupel.be/
https://www.recupel.be/nl/apparatenlijst/
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Artikel 2 - Onbezoldigde samenwerking 

 
RECUPEL verbindt zich ertoe om de plaatsing van de modules/RecyclePunten bij de Medecontractant, de ophaling en 
de recycling van elektrische en elektronische apparaten en lampen volledig gratis uit te voeren. 

 

De Medecontractant verbindt zich er op zijn beurt toe om de module(s)/het RecyclePunt dat RECUPEL hem op zijn 
verzoek heeft verstrekt, gratis te plaatsen (volgens de voorwaarden beschreven in artikelen 3 en 4). 

 
 
 

Artikel 3 - Voorwaarden voor de ophaling en verbintenissen van de 
Partijen. 

 
RECUPEL verbindt zich ertoe om de recipiënten met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en 
lampen op te halen binnen de drie werkdagen na de oproep (voor oproepen/e-mailberichten na 12 uur 's middags 
begint de termijn van drie werkdagen vanaf de volgende werkdag) van de Medecontractant, als de volgende 
voorwaarden zijn vervuld: 

 

• De Medecontractant heeft dit aansluitingscontract afgesloten en heeft zich bij RECUPEL als 
RecyclePunt geregistreerd via de website van RECUPEL 
(https://frontoffice.recupel.be/registration/new-business-relation/recyclepoint/company-info). 

 

• Handelaars kunnen de ophaling aanvragen via het gratis nummer 0800 15 880 of via e-mail 
naar vol@recupel.be. Het type module dat moet worden opgehaald en het adres van het 
RecyclePunt moeten worden vermeld. 

• De recyclemodule is volledig gevuld (voor minstens 80%) en bevat uitsluitend afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten, zoals opgenomen in de apparatenlijsten van 
Recupel (https://www.recupel.be/nl/apparatenlijst/) 

• De Medecontractant voldoet aan de voorwaarden van dit contract en houdt voldoende 
plaats vrij om de RecyclePunten zichtbaar te plaatsen, op een plaats die toegankelijk is voor 
consumenten of particulieren. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, lampen 
en modules moeten met het oog op de ophaling door RECUPEL worden bewaard in 
overeenstemming met artikel 4 van dit contract. 

 

• De afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn volledig (d.w.z. ze bevatten alle 
essentiële onderdelen) en zijn ontdaan van elk mogelijk vreemd product of voorwerp 
(bijvoorbeeld verpakkingen, beschermingsmateriaal, voedselresten, tuinafval, enz.). 
Accessoires die geen essentieel onderdeel van het apparaat zijn, mogen niet in het 
RecyclePunt worden gedeponeerd. 

• De recyclemodule bevat geen radioactieve apparaten of apparaten met een risico van 
biologische, chemische of radioactieve besmetting. De ophaling van dergelijke apparaten 
wordt geweigerd. 

• De recyclemodule(s) zijn klaar om door de ophaaldienst te worden vervoerd, dat wil zeggen: 
goed toegankelijk, geplaatst op een harde ondergrond en klaar voor transport, zodat de 
ophaaldienst ze zonder tijdverlies of praktische problemen kan laden. De Medecontractant 
moet toegang tot het RecyclePunt verlenen aan de persoon die zich voor de ophaling van 
het afval voor rekening van Recupel identificeert en de eventuele wachttijd van de ophaler 
op het adres van het RecyclePunt mag niet meer dan 15 minuten bedragen. 

 
 

RECUPEL verbindt zich er eveneens toe om alleen een ophaler te sturen tijdens de openingsuren van de plaats waar 
de recyclemodule is geplaatst. 
De Medecontractant krijgt van de ophaler een ophalingsbon die het aantal opgehaalde/geleverde recyclemodules 
vermeldt. 

 

http://www.recupel.be/
mailto:vol@recupel.be.
mailto:plein@recupel.be
https://www.recupel.be/nl/apparatenlijst/
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Artikel 4 - Bewaring van afgedankte apparaten en RecyclePunten 

 
4.1. Behoud van de afgedankte apparaten in hun bestaande staat 

 
De Medecontractant zal de afgedankte apparaten bewaren in de staat waarin de klant ze heeft afgegeven. De 
modules mogen alleen worden 'geopend' in het bijzijn van een door RECUPEL afgevaardigde persoon. Dat 
impliceert onder andere dat noch de Medecontractant, noch een derde de onderdelen van de voor RECUPEL 
bestemde afgedankte apparaten mag demonteren en/of verwijderen, behalve met de uitdrukkelijke 
toestemming van RECUPEL. (Bijvoorbeeld als er met Recupel een overeenkomst is gesloten om de modules 
in Boxpallets leeg te maken.). RECUPEL wordt geen eigenaar van de afgedankte apparaten. 

 
4.2. Bewaring van afgedankte apparaten en RecyclePunten 
 
Alle afgedankte apparaten en lampen en recipiënten (vol of leeg) worden opgeslagen op een droge locatie, 
beschermd tegen neerslag en in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. 
Er worden aan de recipiënten geen wijzigingen aangebracht. De recipiënten worden opgeslagen zoals ze door 
Recupel zijn geleverd (zonder enige wijziging aan de grafiek of het design van de recipiënt). 
 
De RecyclePunten moeten worden opgeslagen op een locatie waar er toezicht is. 
 
De RecyclePunten zijn en blijven eigendom van Recupel, zelfs wanneer ze door de Medecontractant worden 
opgeslagen. 

 
 
 

Artikel 5 – Risico's en aansprakelijkheid 
 

Zolang de afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen in het bezit zijn van de Medecontractant, 
aanvaardt deze laatste het risico en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de betreffende afgedankte 
apparaten en/of door/aan het RecyclePunt, of als gevolg van een onjuist gebruik van het RecyclePunt of de inhoud 
ervan.  Recupel is niet de eigenaar van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen en is niet 
aansprakelijk voor schade. Recupel is evenmin aansprakelijk voor enige lichamelijke schade, ziekte of letsels ten 
gevolge van de ontvangst of het gebruik van de afgedankte apparaten/de recipiënt in het RecyclePunt, inclusief 
schade, ziekte of letsels als gevolg van besmetting, pathogenen, ziekteverwekkers, radioactiviteit of giftige stoffen. 
Geïnfecteerde of besmette producten zijn niet toegestaan en de recipiënten mogen dergelijke soorten producten niet 
bevatten. 

 
 

Artikel 6 - Sancties 
 

De Medecontractant mag zich in geen geval van de RecyclePunten ontdoen zonder Recupel eerst te raadplegen. De 
recipiënten behoren toe aan RECUPEL en mogen dus niet door de Medecontractant worden afgedankt. Als een 
Medecontractant zich zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RECUPEL van een RecyclePunt heeft 
ontdaan, zal RECUPEL de Medecontractant een bedrag in rekening brengen dat overeenstemt met de waarde van 
een nieuw RecyclePunt (€ 100 voor een module 'Small' en € 800 voor een module 'Large') als vergoeding voor 
het geleden verlies. 

 
 

Artikel 7 - Duur van het contract 
 
7.1. Duur 

http://www.recupel.be/
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Gelieve via e-mail een digitaal ondertekend exemplaar van dit modelcontract naar RECUPEL vzw te versturen 
 

logistics@recupel.be 

 
 

Dit contract wordt van kracht op het moment waarop het contract wordt ondertekend en het RecyclePunt op de 
website van Recupel is geregistreerd, en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 
 

7.2. Einde van het contract 

Dit contract kan door elke partij als volgt worden ontbonden: 
 

- RECUPEL beëindigt het contract als de voorwaarden van dit contract herhaaldelijk worden geschonden. 
Recupel zal de Medecontractant daarvan via e-mail op de hoogte brengen. 

- De Medecontractant die dit contract wenst te beëindigen, dient via e-mail een opzegging te versturen naar 
het adres vol@recupel.be. De Medecontractant kan het contract op elk moment beëindigen. Recupel zal 
de modules vervolgens terugnemen. 

 
Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

 
Dit contract valt onder het Belgisch recht. 

 
De partijen verbinden zich ertoe om elk geschil dat als gevolg van of in verband met dit contract ontstaan, definitief 
te laten beslechten door een scheidsgerecht dat wordt aangeduid in overeenstemming met het reglement van het 
CEPANI. Het scheidsgerecht zal in onderling overleg zijn samengesteld uit één of drie scheidsrechters. 

 

De procedure zal in het Nederlands worden gevoerd. 
 

De procedure zal worden gevoerd in overeenstemming met het arbitragereglement van het CEPANI (zie de website 
http://www.cepani.be) 

 
 

 
 

Gedaan te Brussel op  2022. 

 
Opgesteld in evenveel exemplaren als er partijen zijn. Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

 
 
 

Voor RECUPEL Voor de Medecontractant 

 
 

 
 

 

Eric Dewaet (Naam) 
CEO (Functie) 
 

 
 

http://www.recupel.be/
mailto:vol@recupel.be.
mailto:plein@recupel.be
http://www.cepani.be/
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