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Artikel 1. Definities  
Aanleverregels 
Ophaalservice 

de aanleverregels van AEEA B.V. 
te raadplegen op www.stichting-
open.org/voorwaarden welke 
onlosmakelijk onderdeel vormen 
van de Overeenkomst. In de 
Aanleverregels Ophaalservice 
wordt o.a. uiteengezet op welke 
wijze de AEEA ter Ophaling kan 
worden aangemeld en op welke 
wijze de AEEA moet worden 
afgegeven; 

 AEEA:  afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur als 
bedoeld in artikel 1, lid 1, sub b en 
c van de Regeling AEEA;  

 AEEA B.V.  Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. 
een besloten vennootschap 
statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te (2719 EN) 
Zoetermeer aan de Baron de 
Coubertinlaan 7, geregistreerd in 
het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 
82041180 alsmede de aan haar 
gelieerde ondernemingen. AEEA 
B.V. is de door Stichting OPEN 
opgerichte inkooporganisatie en 
de aangewezen partij om 
overeenkomsten te sluiten in het 
kader van het ophalen van AEEA 
en zo ook de Overeenkomst. 

Inzamelmiddelen Een inzamelmiddel van AEEA B.V. 
ter opslag en afgifte van AEEA dat 
indien AEEA B.V. dit nodig acht ter 
beschikking kan worden gesteld 
aan de Ontdoener. 

Ophaalservice De service van AEEA B.V. die het 
mogelijk maakt voor een 
bedrijfsmatige ontdoener die de 
Overeenkomst heeft 
geaccordeerd kosteloos AEEA af 
te geven aan een transporteur op 
de eigen (bedrijfs)locatie; 

Ophaling De feitelijke ophaling (zijnde het 
aannemen van de AEEA en het 
plaatsen op het transportmiddel) 
door AEEA B.V. of een door AEEA 
B.V. ingeschakelde derde van de 
door de Ontdoener aangemelde 
AEEA, die voldoet aan de 
voorwaarden van de 
Overeenkomst, deze algemene 
voorwaarden en de 
Aanleverregels Ophaalservice; 

Overeenkomst  De door AEEA B.V. en Ontdoener 
gesloten “Overeenkomst voor het 
gebruikmaken van de 
Ophaalservice van AEEA B.V.” 
waar deze algemene voorwaarden 
integraal onderdeel van uitmaken 
alsmede alle (rechts)handelingen 
die met één en ander verband 
houden;  

Partij(en):  AEEA B.V. en/of Ontdoener;  

Ontdoener:  de bedrijfsmatige ontdoener die op 
grond van de Overeenkomst 
gebruik maakt van de 
Ophaalservice;  

Regeling AEEA: Regeling van de Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu, van 3 
februari 2014, nr. IENM/BSK-
2014/14758, houdende 
vaststelling regels met betrekking 
tot afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur 
(Regeling afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur); 

Stichting OPEN: Stichting Organisatie 
Producentenverantwoordelijkheid 
E-waste Nederland de 100% 
moederorganisatie van AEEA 
B.V.; 

Stimuleringsregeling-
overeenkomst 
Onderneming 

De overeenkomst die AEEA B.V. 
sluit met ondernemingen in het 
kader van de Stimuleringsregeling 
genaamd ‘Overeenkomst tussen 
Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. 
en Onderneming in verband met 
de Stimuleringsregeling’ op basis 
waarvan ondernemingen AEEA 
o.a. inzamelen, sorteren en 
afgeven aan verwerkers tegen een 
vergoeding.   

  

https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2023/01/2023.01.01-Aanleverregels-Ophaalservice-wecycle-voor-bedrijven.pdf
https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2023/01/2023.01.01-Aanleverregels-Ophaalservice-wecycle-voor-bedrijven.pdf
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Artikel 2. Toepasselijkheid  
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

de Overeenkomst tussen AEEA B.V. en Ontdoener.  
 
2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene 

voorwaarden waarvan Ontdoener zich mocht 
bedienen, wordt door AEEA B.V. expliciet van de 
hand gewezen. 

 
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze 

algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de 
Aanleverregels Ophaalservice nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, blijven de overige bepalingen van 
de algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de 
Aanleverregels Ophaalservice volledig van 
toepassing. AEEA B.V. en Ontdoener zullen alsdan 
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige dan wel vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
worden genomen.   

 
Artikel 3. Verplichtingen Ontdoener  

3.1. Ontdoener is verplicht zich bij de uitvoering van de 
Overeenkomst te houden aan- en dienovereenkomstig 
te handelen in lijn met alle verplichtingen die voor 
Ontdoener voortvloeien uit deze algemene 
voorwaarden, de Overeenkomst, Aanleverregels 
Ophaalservice en de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. Ontdoener vrijwaart AEEA B.V. tegen 
alle aanspraken van derden, overheidsinstanties 
daaronder begrepen, indien en voor zover Ontdoener 
zich niet aan de Overeenkomst wet- en regelgeving, 
de Aanleverregels Ophaalservice, en/of deze 
algemene voorwaarden houdt.   
  

3.2. Ontdoener draagt zorg dat de opslag-, het 
gereedmaken voor transport en de afgifte van de 
door hem aangemelde AEEA in het kader van de 
Ophaling op een zodanige wijze plaatsvindt dat 
(verdere) beschadiging van de AEEA wordt 
voorkomen en dat het uitvoeren van deze taken geen 
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de AEEA 
en de verdere behandeling daarvan.   

3.3. Het is Ontdoener niet toegestaan in het kader van 
de Overeenkomst AEEA ter Ophaling aan te bieden 
en af te geven die hij of een derde heeft verkregen 
bij de uitvoering van een andere 
inzamelovereenkomst met AEEA B.V. en/of 
Stichting OPEN dan wel enig andere derden met 
uitzondering van de AEEA verkregen bij de 
uitvoering van de 
Stimuleringsregelingovereenkomst Onderneming. 
Indien AEEA B.V. of een door AEEA B.V. 
ingeschakelde derde constateert danwel het 
vermoeden heeft dat de AEEA (gedeeltelijk) bestaat 
uit AEEA dat door Ontdoener is verkregen bij de 
uitvoering van een andere inzamelovereenkomst 
met uitzondering van de 
Stimuleringsregelingovereenkomst Onderneming 
dan wordt deze AEEA afgekeurd  
 

3.4. Het is Ontdoener niet toegestaan in het kader van de 
Overeenkomst onverkochte-, retour- en of 
garantieapparaten ter Ophaling aan te bieden en af 
te geven. Indien AEEA B.V. of een door AEEA B.V. 
ingeschakelde derde constateert danwel het 
vermoeden heeft dat de AEEA (gedeeltelijk) bestaat 

uit onverkochte-, retour- en of garantieapparaten dan 
worden deze apparaten afgekeurd.  

3.5. Het is Ontdoener niet toegestaan in het kader van de 
Overeenkomst AEEA aan te bieden die hij of een 
derde onder zich heeft gekregen bij de uitvoering van 
een verplichting die de Ontdoener of een derde heeft 
op grond van de Regeling AEEA uit hoofde van 
artikel 3, 4 en 5 van de Regeling AEEA. Indien AEEA 
B.V. of een door AEEA B.V. ingeschakelde derde 
constateert danwel het vermoeden heeft dat de 
AEEA (gedeeltelijk) bestaat uit AEEA dat Ontdoener 
of een derde onder zich heeft gekregen bij de 
uitvoering van een verplichting die Ontdoener of een 
derde heeft op grond van artikel 3, 4 en 5 van de 
Regeling dan wordt deze AEEA afgekeurd. 

3.6. Ontdoener draagt er zorg voor dat de aangeboden 
AEEA en de Inzamelmiddelen waar zij in zijn 
geplaatst vrij zijn van vervuiling, zoals 
verpakkingsmateriaal, vuil- en/of overig restafval. 
Vervuilde AEEA en/of Inzamelmiddelen kunnen 
door AEEA B.V. of de door AEEA B.V. 
ingeschakelde derde worden afgekeurd.  

 
3.7. Ontdoener draagt er zorg voor dat de door hem 

aangeleverde AEEA vrij is van data waaronder maar 
mogelijk niet uitsluitend data van bedrijfsgevoelige- 
en/of persoonsgevoelige aard. AEEA B.V. kan op 
geen enkele wijze verantwoordelijk worden 
gehouden voor schade die Ontdoener leidt door 
Opgehaalde AEEA waar nog data op staat. 
Ontdoener vrijwaart AEEA B.V. eveneens voor alle 
eventuele schade en/of kosten van derden 
samenhangend met deze data. 

3.8. Indien geleverd zal Ontdoener de AEEA in de door 
AEEA B.V. beschikbaar gestelde en voor die 
specifieke soort AEEA van toepassing zijnde 
Inzamelmiddelen plaatsen met inachtneming van 
hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden en 
de Aanleverregels Ophaalservice. Ontdoener is 
gehouden de Inzamelmiddelen als goed huisvader te 
behandelen. 

Artikel 4. Afkeuring AEEA 
4.1. De afkeuringen zoals bedoeld in de artikelen 3.3., 

t/m 3.6 van deze Overeenkomst kunnen op twee 
manieren plaatsvinden: 
4.1.1. Bij de Ophaling; of  
4.1.2. na de Ophaling bij de aanbieding van de 

AEEA of apparaten door AEEA B.V. of de 
door AEEA B.V. ingeschakelde derde op 
de locatie waar de AEEA verder behandeld 
wordt. 

4.2. De kosten en schade die AEEA B.V. leidt door de 
afkeuringen zoals bedoeld in 3.3. t/m 3.6 van deze 
Overeenkomst kunnen door AEEA B.V. op 
Ontdoener verhaald worden. Het verhalen van de 
geleden schade door AEEA B.V. vindt, 
onverminderd de overige rechten die AEEA B.V. 
heeft op grond van deze Overeenkomst en wet- en 
regelgeving, plaats conform de volgende 
systematiek: 
4.2.1. Bij afkeuring bij de Ophaling, is sprake van 

een vergeefse rit als bedoeld in de 
Aanleverregels Ophaalservice; of 

4.2.2. bij afkeuring na Ophaling dan worden de 

kosten voor transport (als ware het een 

vergeefse rit) en de verdere behandeling 
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van de AEEA binnen de keten van AEEA 

B.V. verhaald op Ontdoener. 

 

Artikel 5. Verplichtingen AEEA B.V. 

5.1. AEEA B.V. zal alle AEEA die voldoet aan- en 
door Ontdoener wordt aangeboden conform de 
Overeenkomst, deze algemene voorwaarden 
en de Aanleverregels Ophaalservice kosteloos 
Ophalen. 

5.2. AEEA B.V. verschaft Ontdoener toegang tot een 

eigen account in myOPEN waar Ontdoener online 

inzage heeft in de Opgehaalde AEEA. Deze 

inzage geeft een overzicht van de aantallen en/of 

gewichten van de door AEEA B.V. bij Ontdoener 

Opgehaalde AEEA en biedt Ontdoener de 

mogelijkheid om de aantallen en/of gewichten van 

de AEEA die door Ontdoener aan AEEA B.V. zijn 

afgegeven te laten zien aan derden.  

 

Artikel 6. Kostenvergoeding  

6.1. Ontdoener ontvangt geen vergoeding voor de 
AEEA die door AEEA B.V. ter uitvoering van de 
Ophaalservice wordt Opgehaald.  

Artikel 7. Eigendom  
7.1. Indien AEEA B.V. aan Ontdoener een of meerdere 

Inzamelmiddelen verstrekt dan blijven deze 

Inzamelmiddelen het eigendom van AEEA B.V. 

De Inzamelmiddelen worden uitsluitend aan 

Ontdoener verstrekt gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst. Na het einde van de 

Overeenkomst dient Ontdoener de 

Inzamelmiddelen onverwijld in te leveren bij AEEA 

B.V. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

is Ontdoener aansprakelijk voor 

schade/beschadiging aan en/of diefstal van de 

Inzamelmiddelen, tenzij de schade/beschadiging 

aan en/of diefstal van de Inzamelmiddelen is toe 

te rekenen aan AEEA B.V. of de door AEEA B.V. 

ingeschakelde derde die de Ophaling uitvoert.  

 
7.2. Ontdoener draagt het eigendom over de AEEA 

over aan AEEA B.V. op het moment dat de AEEA 
door de transporteur is geplaatst in het 
transportmiddel in het kader van de Ophaling. 

 
Artikel 8. Aansprakelijkheid  

8.1. Tot en met het moment dat de AEEA door AEEA 
B.V. of een door AEEA B.V. ingeschakelde 
derde in het transportmiddel is geplaatst tijdens 
de Ophaling draagt de Ontdoener de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor 
de AEEA. Vanaf het moment dat de AEEA in het 
transportmiddel is geplaatst draagt AEEA B.V. 
de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
over de AEEA.  
 

8.2. AEEA B.V. is nimmer gehouden tot betaling van 
schadevergoeding behoudens en voor zover de 
geleden schade door een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming door AEEA B.V. is 
ontstaan. AEEA B.V. is in geen geval 

aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte 
schade waaronder begrepen, maar niet beperkt 
tot, verlies van klanten, gederfde omzet en/of 
winst, reputatieschade, verminderde goodwill, 
gemiste besparing en schade door 
bedrijfsstagnatie.   

 
8.3. De door AEEA B.V. te betalen 

schadevergoeding wegens toerekenbare 
tekortkoming(en) in de nakoming van de 
Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige 
andere hoofde, is (cumulatief) beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval uit 
hoofde van de door AEEA B.V. gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt 
uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen 
uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht 
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid in 
totaal beperkt tot maximaal EUR 50.000 
(vijftigduizend euro).   

 
8.4. AEEA B.V. is niet aansprakelijk voor schade 

indien Ontdoener de klachten niet schriftelijk bij 
AEEA B.V. indient binnen de in artikel 8.5 
genoemde termijn. 

 
8.5. Alle aanspraken van Ontdoener vervallen indien 

deze niet binnen zes (6) maanden nadat 
Ontdoener bekend was of redelijkerwijze kon 
zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak 
baseert, schriftelijk zijn ingediend bij AEEA B.V., 
dan wel aanhangig zijn gemaakt bij de 
bevoegde rechter.   

 
8.6. Ontdoener vrijwaart AEEA B.V. voor alle 

aanspraken van derden uit welke hoofde dan 
ook in verband met de door AEEA B.V. aan 
Ontdoener geleverde diensten. 

 
8.7. Het bepaalde in dit Artikel 8 alsmede alle andere 

beperkingen en uitsluitingen van 
aansprakelijkheid genoemd in deze algemene 
voorwaarden gelden mede ten gunste van alle 
(rechts)personen waarvan AEEA B.V. zich bij 
de uitvoering van de Overeenkomst bedient 
alsmede Stichting OPEN. 

 
Artikel 9. Geheimhouding  

9.1 Partijen zullen ervoor zorgdragen dat alle informatie 
die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten 
of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van 
aard is, geheimhouden. 
 

Artikel 10. Looptijd en beëindiging  
10.1. Tenzij door Partijen schriftelijk anders 

overeengekomen gaat de Overeenkomst in op de dag 
van (digitale) ondertekening dan wel accordering in het 
platform myOPEN en geldt voor onbepaalde tijd. 

  
10.2. De Overeenkomst kan door Partijen worden 

opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn 
van (1) één maand. De opzegging van de 
Overeenkomst geschiedt schriftelijke (per 
aangetekende post of per e-mail) of digitaal via 
myOPEN.  
 

10.3. Als AEEA B.V. door de opzegging van de 
Overeenkomst schade lijdt dan is Ontdoener 
gehouden deze te vergoeden. AEEA B.V. zal 

https://my.stichting-open.org/nl-nl/login?returnUrl=/
https://my.stichting-open.org/nl-nl/login
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wegens de opzegging nimmer tot enige 
schadevergoeding zijn gehouden.  
  

10.4. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn 
om ook na beëindiging of ontbinding van de 
Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan 
bestaan. De beëindiging of ontbinding van een 
Overeenkomst ontslaat Partijen in ieder geval en 
uitdrukkelijk niet van het bepaalde in Artikel 2 
(Toepasselijkheid), Artikel 7 (Eigendom), Artikel 8 
(Aansprakelijkheid), Artikel 9 (Geheimhouding), 
artikel 10.3 en Artikel 12 (Toepasselijk recht; 
bevoegde rechter).  
 

Artikel 11. Overdracht en uitbesteding  
11.1 AEEA B.V. behoudt zich het recht voor om de 

Overeenkomst gedeeltelijk of geheel door een 
derde te laten uitvoeren.  

 
11.2 Ontdoener is niet gerechtigd zijn rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
over te dragen aan derden zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
AEEA B.V. Dit is een 
onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 
3:83 lid 2 BW en dit beding heeft 
goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit 
beding aan rechtsgeldige verpanding van de 
onderliggende vordering(en) in de weg.  

 
11.3 AEEA B.V. is gerechtigd de rechten en 

verplichtingen uit de Overeenkomst over te 
dragen.  
 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter  

12.1 Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst 
en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in 
samenhang met deze Overeenkomst worden 
gesloten en alle niet-contractuele verplichtingen 
die voortvloeien uit of verband houden met deze 
Overeenkomst, inclusief geschillen over de 

geldigheid van deze Overeenkomst, worden 
beheerst door en zullen worden uitgelegd 
overeenkomstig Nederlands recht. 
 

12.2 Partijen zullen trachten elk geschil in goed overleg 
en te goeder trouw op te lossen.  
 

12.3 Tenzij anders overeengekomen in deze 
Overeenkomst, zullen alle geschillen in verband 
met deze Overeenkomst en alle niet-contractuele 
verplichtingen die voortvloeien uit of verband 
houden met deze Overeenkomst, inclusief 
geschillen over de geldigheid van deze 
Overeenkomst, bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den 
Haag. 
 

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de 
algemene voorwaarden  

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op 
Voorwaarden - Stichting Open (stichting-
open.org) 
 

13.2 AEEA B.V. is gerechtigd deze algemene 
voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. AEEA 
B.V. zal Ontdoener tenminste 30 dagen voor het 
ingaan van de wijziging schriftelijk (e-mail) op de 
hoogte brengen van een wijziging van de algemene 
voorwaarden. 
 

13.3 Van toepassing is steeds de laatste versie casu 
quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot 
stand komen van de onderhavige Overeenkomst.   

 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.stichting-open.org/voorwaarden/
https://www.stichting-open.org/voorwaarden/

