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OVEREENKOMST  
VOOR HET GEBRUIKMAKEN VAN DE OPHAALSERVICE VAN AEEA B.V. 

 

DE ONDERGETEKENDE  

 

1. Afvalbeheerstructuur AEEA B.V., 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 (AEEA B.V.) 

 

en 

 

2. $COMPANYNAME$, gevestigd te $COMPANYCITY$ aan het adres $COMPANYPOSTALCODE$, 

$COMPANYADDRESS$, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer $COMMERCENUMBER$ ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door $CONTACTNAME$, 

(Ontdoener)  

 

AEEA B.V. en Ontdoener gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen” en ieder afzonderlijk ook “Partij”; 

OVERWEGENDE DAT: 

a. Stichting OPEN op grond van de algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst 

(de ABBO) per 1 maart 2021 vanuit centrale regie invulling geeft aan de 

producentenverantwoordelijkheid van producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA); 

b. Stichting OPEN, vanuit haar rol als regieorganisatie, haar 100% dochtervennootschap AEEA B.V. heeft 

opgericht om zorg te dragen voor de inkoop en aansturing van uitvoeringsactiviteiten ten behoeve van 

de afvalbeheerstructuur van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in Nederland; 

c. Stichting OPEN de mogelijkheid voor bedrijfsmatige ontdoeners in het leven heeft geroepen om 

kosteloos AEEA, afhankelijk van het soort- en de structurele hoeveelheid per stuk of per gevuld 

inzamelmiddel op te laten halen door een transporteur op de (eigen) bedrijfslocatie en zo AEEA af te 

geven aan AEEA B.V. (de Ophaalservice). Op deze wijze geeft Stichting OPEN mede invulling aan een 

landelijk dekkend netwerk voor bedrijfsmatige ontdoeners.  

d. Ontdoener heeft aangegeven gebruik te willen maken van de Ophaalservice en schrijft zich met 

accordering van deze overeenkomst (de Overeenkomst) in als Ontdoener.  

 

 

PARTIJEN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

Artikel 1 Algemeen  

1.1. Geen bepaling in deze Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd uitsluitend 

vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de betreffende bepaling. 

1.2. Deze Overeenkomst bestaat uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden Ophaalservice en 

Aanleverregels Ophaalservice. De Algemene Voorwaarden Ophaalservice en Aanleverregels 

Ophaalservice maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7385-n1.html
https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2023/01/2023.01.01-ALV-AEEA-BV-ophaalservice.pdf
https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2023/01/2023.01.01-Aanleverregels-Ophaalservice-wecycle-voor-bedrijven.pdf
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1.3. Partijen kunnen op een later tijdstip een of meerdere addendums van toepassing verklaren op de 

Overeenkomst waarna ook deze addendums integraal onderdeel uit zullen maken van deze 

Overeenkomst. 

 

Artikel 2 Verplichtingen Ontdoener 

2.1. De Ontdoener zal tijdens de looptijd van de Overeenkomst zorgdragen voor de opslag-, het 

gereedmaken voor transport- en voor de afgifte van de door de Ontdoener aangemelde AEEA. De 

wijze waarop Ontdoener de AEEA op dient te slaan-, dient aan te melden in het online portaal van 

AEEA B.V. genaamd myOPEN en af dient te geven aan AEEA B.V. of een door AEEA B.V. 

ingeschakelde derde wordt weergegeven in de Aanleverregels Ophaalservice en de Algemene 

Voorwaarden Ophaalservice. 

2.2. Indien Ontdoener inzamelmiddelen voor de opslag en afgifte van AEEA (de Inzamelmiddelen) heeft 

ontvangen van AEEA B.V. dan dient Ontdoener de aangemelde AEEA gescheiden op te slaan in de 

daarvoor bestemde Inzamelmiddelen en af te geven zoals weergegeven in de Aanleverregels 

Ophaalservice en de Algemene Voorwaarden Ophaalservice.  

2.3. Ontdoener zal te allen tijde de op hem toepasselijke wet- en regelgeving alsmede de Aanleverregels 

Ophaalservice en Algemene Voorwaarden Ophaalservice van AEEA B.V. volgen en 

dienovereenkomstig handelen. 

2.4. Met accordering van deze Overeenkomst verplicht Ontdoener zich alle AEEA die vrijkomt binnen zijn 

bedrijf op een verantwoorde wijze te ontdoen. Een verantwoorde wijze betekent in dit kader middels 

Ophaling (zoals hieronder gedefinieerd) door AEEA B.V. op grond van deze Overeenkomst, afgifte 

aan een Wecycle-inleverpunt zoals weergeven op www.wecyclevoorbedrijven.nl  of door afgifte aan 

een partij die zorgdraagt voor verwerking of hergebruik die in het bezit is van een CENELEC 

certificering.  

 

Artikel 3 Verplichtingen AEEA B.V. 

3.1. AEEA B.V. zal alle door Ontdoener aangeboden AEEA die voldoet aan deze Overeenkomst, de 

Algemene Voorwaarden Ophaalservice en Aanleverregels Ophaalservice kosteloos ophalen en 

afvoeren (de Ophaling). Ontdoener ontvangt geen vernietigingsverklaring voor de Opgehaalde AEEA. 

Na de Ophaling staat het AEEA B.V. vrij de bestemming van de AEEA te bepalen, waaronder doch 

niet beperkt tot het beoordelen op- en inzetten voor hergebruik- of het verwerken van de AEEA. 

3.2. Indien AEEA B.V. het nodig acht kan AEEA B.V. eenmalig of structureel een of meerdere 

Inzamelmiddelen verstrekken. De Inzamelmiddelen worden verstrekt in overeenstemming met 

hetgeen bepaald in de Aanleverregels Ophaalservice en de Algemene Voorwaarden Ophaalservice.  

3.3. AEEA B.V. verschaft Ontdoener toegang tot een eigen account in myOPEN waar Ontdoener online 

inzage heeft in de Opgehaalde AEEA (het Overzicht). 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 AEEA die door Ontdoener aan AEEA 

B.V. zijn afgegeven te laten zien aan derden.  

 

Artikel 4 Vergoeding 

4.1. De Ophaalservice betreft een kosteloze service ter Ophaling van AEEA bij een bedrijfsmatige 

ontdoener. De Ontdoener ontvangt voor deze kosteloze service geen vergoeding. Partijen komen 

overeen dat het kosteloos uitvoeren van de Ophaling voldoende compensatie betreft voor de conform 

de Overeenkomst, Aanleverregels Ophaalservice en de Algemene Voorwaarden Ophaalservice 

aangeboden AEEA. 

https://my.stichting-open.org/nl-nl/login?returnUrl=/
http://www.wecyclevoorbedrijven.nl/
https://my.stichting-open.org/nl-nl/login?returnUrl=/
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Artikel 5 Duur en beëindiging  

5.1.De Overeenkomst gaat in vanaf de dag van (digitale) ondertekening dan wel accordering in myOPEN 

en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

5.2.De Overeenkomst kan door Partijen schriftelijk (per aangetekende post of e-mail) of digitaal via 

myOPEN worden opgezegd met inachtneming van (1) één maand opzegtermijn.  

5.3.Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te zeggen in geval van 

verzuim, faillissement, surseance van betaling, ontbinding van de andere onderneming of ingeval van 

liquidatie van de onderneming. 

5.4.Ontdoener is gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen indien de Algemene Voorwaarden 

Ophaalservice en Aanleverregels Ophaalservice in zijn nadeel worden gewijzigd conform hetgeen 

bepaald in artikel 6.2 van deze Overeenkomst. Om gebruik te kunnen maken van de 

opzeggingsgronden van dit artikel 5.4 dient Ontdoener binnen (30) dertig dagen nadat AEEA B.V., 

Ontdoener schriftelijk (via e-mail) op de hoogte heeft gebracht van de wijziging van de Algemene 

Voorwaarden Ophaalservice en/of Aanleverregels Ophaalservice, over te gaan tot opzegging van de 

Overeenkomst. 

 
 
Artikel 6 Overige voorwaarden 

6.1.Ingeval van inconsistenties of tegenstrijdigheden tussen de diverse documenten behorende bij deze 

Overeenkomst dan is de volgende volgorde van preferentie van toepassing: 

i. Addendum(s); 

ii. Overeenkomst; 

iii. Aanleverregels Ophaalservice; 

iv. Algemene Voorwaarden Ophaalservice. 

 

6.2.AEEA B.V. blijft gedurende de looptijd van deze Overeenkomst gerechtigd haar Aanleverregels 

Ophaalservice en Algemene Voorwaarden Ophaalservice te wijzigen. AEEA B.V. zal Ontdoener 

tenminste 30 dagen voor het ingaan van de wijziging schriftelijk (e-mail) op de hoogte brengen van de 

wijziging. De geldende Aanleverregels Ophaalservice en Algemene Voorwaarden Ophaalservice zijn 

door Ontdoener te raadplegen via www.stichting-open.org/Voorwaarden. 

6.3.Deze 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. 

6.4.Ingeval van geschillen tussen Partijen zal goed overleg plaatsvinden teneinde een minnelijke 

schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt voor Partijen, kan het geschil 

worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag als rechter in eerste instantie. 

 

VERTEGENWOORDIGER VERKLAART NAMENS ONTDOENER HIERBIJ: 

 bevoegd te zijn mijn bedrijf rechtsgeldig te vertegenwoordigen en deze  

Overeenkomst te sluiten, akkoord te gaan met deze Overeenkomst en daarmee mijn bedrijf te 

registreren als Ontdoener bij AEEA B.V.; 

 kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden Ophaalservice van AEEA B.V. welke 

overeenkomstig van toepassing zijn op deze Overeenkomst en welke ik met acceptatie van deze 

Overeenkomst aanvaard;  

https://my.stichting-open.org/nl-nl/login?returnUrl=/
http://www.stichting-open.org/Voorwaarden
https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2023/01/2023.01.01-ALV-AEEA-BV-ophaalservice.pdf
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 kennis te hebben genomen van de Aanleverregels Ophaalservice van AEEA B.V. welke 

overeenkomstig van toepassing zijn op deze Overeenkomst en welke ik met acceptatie van deze 

Overeenkomst aanvaard; en 

 

 

Aldus digitaal overeengekomen met AEEA B.V. door $CONTACTNAME$ 
namens $COMPANYNAME$ op $CONTRACTDATE$. 

 

https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2023/01/2023.01.01-Aanleverregels-Ophaalservice-wecycle-voor-bedrijven.pdf

