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Akkoordverklaring met het  

“Modelcontract tussen Recupel en distributeur 2022 09_V1”  

 
TUSSEN ENERZIJDS 
 

De vereniging naar Belgisch recht, RECUPEL vzw (uitvoerend), vereniging zonder winstoogmerk, met 

ondernemingsnummer 0473.923.093 en met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, 

voor de doeleinden van deze akkoordverklaring met het modelcontract hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door Eric Dewaet, CEO, naar behoren daartoe gemachtigd. (Hierna genoemd “RECUPEL”) 

 
 
EN ANDERZIJDS 
 
De                                                                                           met ondernemingsnummer                            ___________, 

en met maatschappelijke zetel te______________, _______________________________________________, 

voor de doeleinden van deze akkoordverklaring met het modelcontract hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door (naam)_________________________________________________________________________________, haar 

(functie)_____________________________________________________, naar behoren daartoe gemachtigd. 

(Hierna genoemd “de Medecontractant”) 

 
 
Samen “ de Partijen”; 

 
 

 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 
 
De Partijen verklaren kennis te hebben genomen van het “Modelcontract tussen Recupel en distributeur 2022 09_V1” en 
verklaren zich akkoord met deze bepalingen. Door ondertekening van onderhavige akkoordverklaring wordt het 
Modelcontract afgesloten tussen de Partijen.  

 
De Medecontractant verklaart dat de gegevens verstrekt in Bijlage 1 volledig en correct zijn en zal RECUPEL op de 
hoogte brengen van iedere wijziging ervan.  
 
 
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn. Elke partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen. 
 

 
Ondertekend op ______________ 2022 
 
Voor Recupel       Voor de Medecontractant 

 
 
 
 
 
  
Eric Dewaet      (Naam en functie) 
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Bijlage 1 : Identificatiefiche 

 
ADDENDUM 

 

Identificatiefiche 

 

 

Medecontractant Taalvoorkeur: F / N 

Rechtsvorm : 

Vermoedelijke categorie : (schrappen wat niet past)  

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 
 

Maatschappelijke zetel 

Straat: Nr: 

Postcode: Gemeente: 

Telefoon 

Dossierbeheerder 

Naam: 

Functie: 

Straat: Nr: 

Postcode: Gemeente: 

Telefoon: e-mail adres: 

Facturatiegegevens 

BTW-nummer: 

Rekeningnummer: 

Facturatieadres (indien verschillend van maatschappelijke zetel) 

Straat : Nr: 

Postcode: Gemeente: 
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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 
 
 

Gelieve voor het afsluiten van de nieuwe overeenkomst de gegevens van het document van 
akkoordverklaring aan te vullen en deze ondertekend terug te zenden naar Recupel via één van de 
onderstaande middelen:  

- Per e-mail naar LogisticsContract@Recupel.be ; 

- Per post naar Recupel VZW, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel t.a.v. Jonathan 
Hofman. 
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