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Voorwaarden voor Brengservice Wecyclevoorbedrijven.nl bestaand Inleverpunt 

Deze voorwaarden (de Voorwaarden) zijn opgesteld in het kader van de uitvoering van de 

brengservice van Wecyclevoorbedrijven.nl (de Brengservice) door een bestaande 

inzamelpartner (het Inleverpunt) van Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (AEEA B.V.).  

De Voorwaarden van de Brengservice zijn als volgt: 

1. Inleverpunt heeft een overeenkomst met AEEA B.V. voor de inzameling, sortering, opslag 

en afgifte van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) aan AEEA B.V. 

(de Inzamelovereenkomst) waarvan alle relevante bepalingen waaronder maar niet 

uitsluitend bepalingen rond; 

o eigendomsoverdracht van de AEEA van Inleverpunt aan AEEA B.V.; 

o de wijze van inzameling, sortering, opslag en afgifte van de AEEA; 

o de wijze van aanmelding van de AEEA ter ophaling door AEEA B.V.; 

o de wijze van kostenvergoeding aan Inleverpunt; 

o controle- en audits; 

o risico en aansprakelijkheid; en 

o geheimhouding. 

aangevuld met de Voorwaarden de afspraken vormen voor de uitvoering van de rol van 

Inleverpunt in het kader van de Brengservice.  

2. Deze Voorwaarden gelden pas tussen Inleverpunt en AEEA B.V. en Inleverpunt is pas 

onderdeel van de Brengservice op het moment dat AEEA B.V. hier schriftelijk akkoord 

mee gaat.  

3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing tijdens de looptijd (de Looptijd). De Looptijd gaat 

in op de door AEEA B.V., in het schriftelijke akkoord als bedoeld onder punt 2, 

aangegeven datum en loopt na de ingangsdatum gelijk aan de duur van de 

Inzamelovereenkomst. AEEA B.V. is tijdens de Looptijd gerechtigd deze Voorwaarden en 

de overeenkomst die in dat kader ten aanzien van de Brengservice tot stand is gekomen 

te beëindigen, met een opzegtermijn van 1 maand. 

4. De Brengservice dient door Inleverpunt volgens het navolgende proces te worden 

uitgevoerd: 

o De bedrijfsmatige ontdoener biedt de AEEA aan bij Inleverpunt conform de 

aanleverregels van Inleverpunt;  

o Inleverpunt neemt de AEEA in en geeft hier een afgiftebon voor aan de 

bedrijfsmatige ontdoener. Vervolgens zal Inleverpunt de AEEA sorteren, opslaan 

en afgeven aan AEEA B.V. conform de geldende Inzamelovereenkomst. 

o Inleverpunt registreert de ontvangen AEEA op grond van de Brengservice 

separaat in een overzicht (het Registratieoverzicht).  

 

5. Inleverpunt dient op haar website te plaatsen welke AEEA in het kader van de 

Brengservice ingeleverd kan worden. Deze AEEA dient te corresponderen met de 

gegevens uit het door Inleverpunt ter aanmelding voor de Brengservice ingevulde 

formulier (de Aanmelding). Inleverpunt dient voor iedere wijziging ten opzichte van de in 

te zamelen soorten AEEA op grond van de Brengservice de uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming te verkrijgen van AEEA B.V. Een verzoek tot wijziging kan door Inleverpunt 
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worden ingediend via info@stichting-open.org, pas na toestemming van AEEA B.V. kan 

het Inleverpunt de wijziging doorvoeren.  

6. Inleverpunt wordt als inleverlocatie geplaatst op de inleverlocatiezoeker op 

Wecyclevoorbedrijven.nl. Indien het Inleverpunt uit meerdere locaties bestaat dan zijn 

deze Voorwaarden op alle locaties van Inleverpunt van toepassing die onder de 

Inzamelovereenkomst vallen tussen AEEA B.V. en Inleverpunt, tenzij AEEA B.V. 

toestemming geeft aan Inleverpunt om locaties van de Brengservice uit te sluiten. 

Inleverpunt draagt er zorg voor dat al zijn locaties waar de Brengservice wordt uitgevoerd 

zich aan de Voorwaarden en de Inzamelovereenkomst houden. 

7. Inleverpunt dient gedurende de gehele Looptijd vergunt te zijn voor de AEEA waarvoor hij 

als Inleverpunt vermeld staat op de inleverlocatiezoeker op Wecyclevoorbedrijven.nl. 

8. Indien Inleverpunt alleen toegankelijk is voor ontdoeners die klant zijn van het Inleverpunt 

dan dient het Inleverpunt dit bij de Aanmelding te vermelden. Dit geldt ook voor 

gemeenten en de afbakening van de bedrijven die bij hen AEEA aan mogen bieden en 

die binnen een bepaald gebied gevestigd dienen te zijn. Voor wijzigingen in dit kader geldt 

dezelfde wijze van wijzigen als bedoeld onder punt 5 van deze Voorwaarden. 

9. Inleverpunt dient op zijn website in het kader van de Brengservice tenminste de volgende 

zaken te vermelden in zijn aanleverregels: 

o actuele openingstijden; 

o de mogelijkheid tot inleveren van AEEA bij het Inleverpunt; 

o de wijze waarop de AEEA door de bedrijfsmatige ontdoener aangeboden dient te 

worden; 

o welke AEEA aangeboden kan worden ter uitvoering van de Brengservice zoals 

bedoeld onder punt 5 van deze Voorwaarden; en  

o welke ontdoeners gerechtigd zijn in het kader van de Brengservice AEEA bij 

Inleverpunt in te leveren als bedoeld onder punt 8 van deze Voorwaarden.  

 

10. Gedurende de uitvoering van de Brengservice mag Inleverpunt slechts AEEA innemen 

van bedrijfsmatige ontdoeners. Een Inleverpunt dat geen AEEA in kan/mag nemen van 

particuliere ontdoeners op grond van een andere met AEEA B.V. gesloten overeenkomst 

is gehouden een particuliere ontdoener door te verwijzen naar een geschikte andere 

inleverlocatie, te vinden op: info@stichting-open.org. 

11. Van de ingezamelde AEEA bij de uitvoering van de Brengservice houdt Inleverpunt een 

separaat Registratieoverzicht bij. Dit Registratieoverzicht dient Inleverpunt op te maken 

conform een door AEEA B.V. per mail beschikbaar gesteld format. Het 

Registratieoverzicht stelt Inleverpunt maandelijks ingevuld aan AEEA B.V. ter beschikking 

via: info@stichting-open.org.  

12. Inleverpunt spant zich gedurende de Looptijd in om slechts volledige en onbeschadigde 

AEEA in te zamelen ter uitvoering van de Brengservice. Inleverpunt kan geen beperking 

opleggen aan de door een bedrijfsmatige ontdoener in aantallen of gewicht aangeboden 

AEEA en zal ingeval van een te grote hoeveelheid in aantallen of gewicht aan AEEA met 

de bedrijfsmatige ontdoener afstemmen hoe de AEEA conform de Voorwaarden 

ingenomen kan worden. 

13. AEEA B.V. noch Stichting OPEN zijn verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de (wijze 

van) uitvoering van de Brengservice.   
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14. De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door AEEA B.V. worden gewijzigd. Ingeval van 

een wijziging door AEEA B.V. worden de gewijzigde voorwaarden door AEEA B.V. aan 

Inleverpunt per mail kenbaar gemaakt. Indien de wijziging in het nadeel is van Inleverpunt 

dan heeft Inleverpunt vanaf het moment van ontvangst 30 dagen om bezwaar te maken 

tegen de aangepaste voorwaarden via info@stichting-open.org. De geldende 

Voorwaarden zijn altijd terug te vinden op Voorwaarden - Stichting Open (stichting-

open.org). 

15. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de Voorwaarden en de Inzamelovereenkomst dan 

prevaleren de Voorwaarden. 
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