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Aansluitingsovereenkomst

STICHTING RTA
AANSLUITINGSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1.

De stichting Stichting Recycling Technologische Apparatuur, statutair
gevestigd te Amersfoort, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
Voorzitter, en haar manager, hierna te noemen: “Stichting”;

en

2.

(firmanaam)……………………………………………………………………..
statutair

gevestigd

vertegenwoordigd

te
door

…………………...…..,
haar

directeur

–

ten

dezen

directie,

de

–

rechtsgeldig
heer/mevrouw

…………………………………. hierna te noemen: “Deelnemer”.

OVERWEGENDE:
1. Per 13 augustus 2004 traden het “Besluit Beheer Elektrische en Elektronische
Apparatuur” en de “Regeling Beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur”
in werking.
2. Per 3 februari 2014 is de “Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur” in werking getreden. Deze Regeling vervangt het in considerans 1
genoemde oude Besluit en de Regeling.

3. Op grond van deze regelgeving is de producent of importeur van elektronische
apparatuur verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de apparaten die worden
afgedankt, inclusief zogenaamde verweesde apparaten en/of zo geheten
historische voorraad.
4. Als gevolg van vorenstaande Wet- en Regelgeving zal de producent of
importeur

van
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verwerkingsstructuur moeten opzetten om aan de verplichtingen te kunnen
voldoen.
5. “Stichting” wenst faciliteiten te creëren en in stand te houden om op collectieve
wijze aan de verplichtingen, als omschreven in Overweging 2 dezes, te voldoen.
6. “Deelnemer” heeft met “Stichting” overeenstemming bereikt omtrent de wijze
van samenwerking die partijen hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.

KOMEN OVEREEN:

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1

“APPARATUUR”:
Onder “apparatuur” in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan alle
“business to business” apparatuur als vermeld in EU Richtlijn 2012/19/EU.

1.2

“OP DE MARKT BRENGEN”:
In het kader van een commerciële activiteit, al dan niet tegen betaling,
verstrekken van elektrische of elektronische apparatuur met het oog op
distributie, consumptie of gebruik op de Nederlandse markt.

1.3

“VERWIJDERINGSBIJDRAGE”:
Onder “verwijderingsbijdrage” in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan
de bijdrage die door “Deelnemer” dient te worden voldaan aan “Stichting” bij het
“op de markt brengen” (als gedefinieerd in artikel 1.2) van “apparatuur”. Deze
verwijderingsbijdrage dient ter dekking van de kosten van inzameling en
verwerking van de “apparatuur” die door “deelnemer” op de markt is gebracht
en/of in de toekomst mogelijk zal worden gebracht en die door de “ Stichting”
gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal worden ingezameld en
verwerkt.

1.4

“VERWERKEN”:
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Het verwijderen of nuttig toepassen als bedoeld in EU richtlijn 2012/19/EU en
overeenkomstig de bepalingen uit de relevante wetgeving en hieruit
voortvloeiende nadere regelingen.

1.5

“REGLEMENT”:
Het door of in opdracht van “Stichting” op te stellen reglement bevattende een
nadere uitwerking van het inzamelen en verwerken van “apparatuur” in de
ruimste zin des woords alsmede de benodigde rapportages en de financiële
consequenties van een en ander.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1

De apparatuur zoals gedefinieerd in artikel 1 sub 1 die door “Deelnemer” op de
markt wordt gebracht binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

ARTIKEL 3: ACTIVITEITEN STICHTING

3.1

De “Stichting” is gedurende de looptijd van deze overeenkomst gehouden haar
door de “Deelnemer” aangeboden apparatuur in te zamelen en te verwerken,
dan wel te laten verwerken door een derde, een en ander conform de eisen en
voorwaarden, als verwoord zowel in de considerans sub 2 vermelde
regelgeving, de uitwerking van in artikel 1 sub 5 vermelde Reglement, alsmede
de overige relevante wetgeving en/of regelgeving. Een en ander conform de
voorwaarden en condities als opgenomen in deze overeenkomst.

3.2

“Stichting” zal zorgdragen voor de wettelijk voorgeschreven registratie en
rapportage aan de Stichting Nationaal (W)EEE Register, indien en voorzover
deelnemer en uiteindelijk verwerker, “Stichting” in staat stellen bedoelde
rapportages samen te stellen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMER
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4.1

“Deelnemer” verbindt zich ertoe binnen veertien dagen na ommekomst van
ieder kalenderkwartaal aan “Stichting” aan te geven hoeveel “apparatuur” zij
gedurende de voorafgaande kwartaal op de markt heeft gebracht.

4.2

De verwijderingsbijdrage, gebaseerd op de hoeveelheid gedurende een
kalenderkwartaal op de markt gebrachte apparatuur, zal aan “Stichting” worden
voldaan, door middel van een overboeking op bankrekeningnummer NL80
ABNA 0463 7717 37 onder vermelding van een van de zijde van “Stichting” op
te geven kenmerk, binnen een termijn van 21 dagen na factuurdatum als
vermeld op de factuur, toe te zenden door “Stichting” aan “Deelnemer” naar
aanleiding van diens opgave in de zin van artikel 4.1.

4.3

Jaarlijkse opgave:
Na indiening door “Deelnemer” van de kwartaalopgave betreffende het vierde
kwartaal, zal door “Stichting” een jaaropgave worden opgesteld en aan
“Deelnemer” worden toegezonden vergezeld van een jaarfactuur. Eerdere
betalingen door “Deelnemer” strekken in mindering op het jaarfactuurbedrag.
De jaaropgave betreffen telkenmale het verstreken kalenderjaar.
Uit de opgave voortvloeiende afdrachten aan “Stichting” zullen binnen 45 dagen
na ommekomst van het kalenderjaar aan “Stichting” worden voldaan door
middel van een overboeking op bankrekeningnummer NL80 ABNA 0463 7717
37 onder vermelding van een van de zijde van “Stichting” opgegeven referentie.

4.4.

De door “Deelnemer” aan “Stichting” aangeboden te verwerken apparatuur gaat
immer vergezeld van een door “Deelnemer” ingevuld formulier dat wordt
vastgesteld door “Stichting”.

4.5

“Deelnemer” draagt er zorg voor dat alle aangeboden apparatuur “schoon” is en
voor zover van toepassing voorzien is van een zogenaamde “schoonverklaring”
conform hetgeen beschreven is in het “Reglement”.
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4.6

Mocht ter verwerking aangeboden apparatuur niet zijn voorzien van een
documentatie als in artikel 4.4 en 4.5 is “Stichting” gerechtigd inname te
weigeren, alsook om alle kosten verband houdende met en/of voortvloeiende
uit verwijdering van bedoelde apparatuur integraal te verhalen op “Deelnemer”.

4.7

“Deelnemer” zal “Stichting” onverwijld, per poststuk met ontvangstbevestiging
op de hoogte brengen van elke wijziging die zich binnen, dan wel ten aanzien
van zijn of haar organisatie voordoet en die relevant is of kan zijn op deze
overeenkomst en/of de activiteiten voortvloeiende uit en/of verband houdende
met deze overeenkomst.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN STICHTING

5.1

“Deelnemer” verklaart zich ermee akkoord dat “Stichting” op ieder ogenblik dat
“Stichting” zulks wenselijk oordeelt een controle kan laten uitvoeren teneinde de
juistheid van de door of vanwege “deelnemer” verstrekte informatie te verifiëren.
Deze controles kunnen worden uitgevoerd door een medewerker van
“Stichting”, dan wel een derde die hiertoe van “Stichting” opdracht heeft
gekregen. “Deelnemer” zal aan een dergelijk onderzoek al haar medewerking
verlenen en op eerste verzoek door of vanwege “Stichting” al die documenten
beschikbaar stellen waarover “Stichting” wenst te beschikken.
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5.2

De kosten van de in artikel 5.1 omschreven controle komen ten laste van
“Stichting”, tenzij door of vanwege “Stichting” afwijkingen in de opgave van
“Deelnemer” worden geconstateerd die omvangrijker zijn dan 5%. Het oordeel
van “Stichting” hieromtrent is voor partijen bindend. In geval van een dergelijke
afwijking komen de kosten van het onderzoek integraal voor rekening van
“Deelnemer”. Bovendien dient “Deelnemer” in een dergelijk geval alsnog de,
gecorrigeerde, verwijderingsbijdrage aan “Stichting” te voldoen, welke
verwijderingsbijdrage wordt verhoogd met een boete ad 100% over het
verschuldigde bedrag.

5.3

Op verzoek van “Deelnemer” kan het in artikel 5.1 beschreven onderzoek
worden

uitgevoerd

door

een

door

“Deelnemer”

aan

te

zoeken

registeraccountant, dan wel een andere, onafhankelijke, derde die de
goedkeuring heeft van “Stichting” waarbij het onderzoek door deze
registeraccountant en/of een “derde” dient plaats te vinden conform de
instructies, verstrekt door “Stichting” en de door de registeraccountant en/of een
“derde” op te stellen rapportage, eveneens dient te voldoen aan de hieraan door
“Stichting” te stellen eisen.
In een dergelijk geval komen de kosten van dit onderzoek, integraal, ten laste
van “Deelnemer” ongeacht het al dan niet constateren van afwijkingen.

5.4

“Stichting” is gerechtigd de verstrekte gegevens te controleren betreffende een
periode die aanvangt per datum ondertekening van deze overeenkomst.
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ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN STICHTING

6.1

Bij het uitvoeren door of vanwege “Stichting” van een onderzoek als
omschreven in artikel 5 van deze overeenkomst, zal “Stichting” strikte
geheimhouding betrachten en geen andere mededelingen doen aan derden dan
noodzakelijk voor het correct nakomen van haar verplichtingen uit deze
overeenkomst en/of verplichtingen jegens derden die voortvloeien uit het
nakomen van deze overeenkomst. Voormelde verplichting strekt zich eveneens
uit tot alle informatie die “Stichting” van “Deelnemer” ontvangt in het kader van
deze overeenkomst.

6.2

“Stichting” zal een lijst opstellen van alle deelnemers. “Stichting” is gemachtigd
om deze lijst geheel of gedeeltelijk te gebruiken in publicaties en/of
mededelingen.

6.3

Naast bedrijfsgegevens zal deze lijst al die gegevens bevatten die overheden
en/of van overheidswege aangewezen toezichthouders nodig oordelen.

ARTIKEL 7: VERGOEDINGEN

7.1

Als vergoeding door voor de door/in opdracht van “Stichting” verrichte
verwerkingsactiviteiten voldoet “Deelnemer” aan “Stichting” de navolgende
vergoedingen:
A.

Een jaarlijkse bijdrage die door “Stichting” wordt vastgesteld en jaarlijks
door “Stichting” kan worden aangepast;

B.

De verwijderingsbijdrage gerelateerd aan de op de markt gebrachte
apparatuur.
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7.2

Jaarlijkse bijdrage:
Voorafgaande aan het sluiten van deze overeenkomst zal “Stichting” aan
“Deelnemer” kenbaar maken welke jaarlijkse bijdrage “Deelnemer” jaarlijks aan
“Stichting” is verschuldigd.
De omvang van deze jaarlijkse bijdrage kan door “Stichting” worden gewijzigd
doch niet dan na overleg met de respectieve branche-organisaties en met
inachtneming van een termijn van drie maanden. Ter gelegenheid van
verhoging van de jaarlijkse bijdrage is “Deelnemer” gerechtigd de overeenkomst
op te zeggen als nader uitgewerkt in artikel 12.2 van deze overeenkomst. De
jaarlijks verschuldigde jaarlijkse bijdrage zal worden verrekend met de door
“Deelnemer” aan “Stichting” af te dragen verwijderingsbijdragen. Dat deel van
het jaarlijks verschuldigde voorschot dat per ultimo van een jaar niet is
verrekend met de hiervoor gememoreerde afdrachten, vervalt aan “Stichting”.

7.3

Verwijderingsbijdrage:
Bij het op de markt brengen van apparatuur dient “Deelnemer” aan “Stichting”
een verwijderingsbijdrage te voldoen als vermeld in het reglement. Rapportage
en afdracht van de verwijderingsbijdrage is vastgelegd in artikel 4.1
respectievelijk artikel 4.2 van deze overeenkomst. De omvang van de
verwijderingsbijdrage kan door “Stichting” worden gewijzigd met inachtneming
van een termijn van drie maanden. Ter gelegenheid van verhoging van de
verwijderingsbijdrage is “Deelnemer” gerechtigd de overeenkomst op te zeggen
conform vastgelegd in artikel 12.2 van deze overeenkomst.
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ARTIKEL 8: LOOPTIJD

8.1

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

8.2

Deze overeenkomst kan door ieder van partijen worden opgezegd tegen het
einde van het kalenderjaar met inachtneming van een termijn van 6 maanden.

8.3

Opzegging

dient

te

geschieden

bij

aangetekende

brief

dan

wel

deurwaardersexploit, geadresseerd aan het kantoor van “Stichting”.

8.4

Gedurende de opzegtermijn blijven de bepalingen uit deze overeenkomst
onverkort van kracht.

8.5

“Deelnemer” is verplicht melding te maken van door hem op de markt gebrachte
apparatuur ex artikel 4.1 gedurende een periode van één jaar nadat deze
overeenkomst een einde heeft genomen.

8.6

Gedurende een periode van één jaar na beëindiging van deze overeenkomst is
“Stichting” gerechtigd een controle in te stellen bij “Deelnemer” op de voet van
artikel 5.

ARTIKEL

9:

AANVULLENDE

VOORWAARDEN

BIJ

AANGAAN

VAN

OVEREENKOMST
9.1

“Stichting” is gerechtigd aanvullende, financiële eisen te stellen aan
“Deelnemer” indien “Deelnemer” deze overeenkomst met “Stichting” aangaat
na 13 augustus 2005.
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ARTIKEL 10: NON-BETALING
10.1 Indien “Deelnemer” niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen jegens
“Stichting” voldoet zal zij, per datum verstrijken van de betalingstermijn, zonder
nadere sommatie en/of ingebrekestelling, een rente verschuldigd zijn ad 1%
per maand over het totaal aan “Stichting” verschuldigde.
10.2 Indien “Stichting” tot sommatie en/of het treffen van rechtsmaatregelen contra
“Deelnemer” overgaat, kan zij aanspraak maken op vergoeding van
incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom, onverminderd de
gehoudenheid van “Deelnemer” de daadwerkelijke kosten aan “Stichting” te
vergoeden.
10.3 Indien “Deelnemer” niet tijdig zijn kwartaal rapportage in de zin van artikel 4.1,
aan “Stichting” ter beschikking stelt, is “Stichting” gerechtigd aanspraak te
maken op een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete ad € 500,00 per
dag, onverminderd de gehoudenheid van “Deelnemer” om alle schade die
“Stichting” en/of derden lijden als gevolg van de niet tijdige aanlevering van
gegevens, aan “Stichting” te vergoeden.

ARTIKEL 11: EXCLUSIVITEIT
11.1 “Deelnemer” zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst géén
overeenkomst sluiten met een derde met een strekking gelijk dan wel
gelijksoortig aan de onderhavige overeenkomst.

Contractnummer: RTA-011116

Pagina 11 van 14

Versie 1.6

Aansluitingsovereenkomst

ARTIKEL 12 :TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

12.1 Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst, zonder dat daartoe een
opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder dat enige
ingebrekestelling, dan wel rechtelijke tussenkomst is vereist, schriftelijk, door
middel van een deurwaardersexploit, en/of aangetekend schrijven gericht aan
de wederpartij, op te zeggen, indien de andere partij:
a.

Één van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet is nagekomen en na
daartoe te zijn aangemaand, zulks niet alsnog binnen één maand na
aanmaning heeft gedaan, dan wel in strijd handelt met, een der, bepalingen
van deze overeenkomst en na daartoe te zijn aangemaand, niet alsnog binnen
acht dagen, het met bedoelde bepaling(en) strijdig handelen heeft gestaakt.

b.

In staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
onder beheer wordt gesteld en/of zijn bedrijf staakt.

c.

In een zodanige toestand geraakt dat wegens insolventie beslag wordt gelegd
op zijn roerende of onroerende goederen zaken, ofwel een gedeelte daarvan,
indien dit beslag niet binnen veertien dagen na het leggen wordt c.q. zal zijn
opgeheven.

12.2 In geval van een tariefsverhoging als gememoreerd in artikel 7.2 en/of artikel
7.3 van deze overeenkomst, die méér bedraagt dan 10%, is “Deelnemer”
gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden, tussentijds, op te zeggen.

ARTIKEL 13: ALGEMEEN
13.1 “Deelnemer” is op generlei wijze vertegenwoordiger en/of agent van
“Stichting”.
13.2 Het is “Deelnemer” niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit deze
overeenkomst over te dragen aan derden dan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van “Stichting”.
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13.3 Partijen zullen de inhoud van deze overeenkomst strikt vertrouwelijk
behandelen en omtrent de inhoud van deze overeenkomst geen
mededelingen doen aan derden dan na voorafgaande toestemming van de
wederpartij.

13.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn of
haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen
van de overeenkomst en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een
nieuwe bepaling vast te leggen waarvan de strekking zo dicht mogelijk komt
bij de “oude” bepaling.

13.4 Verandering in en/of afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig
indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 14: GESCHILLENBESLECHTING

14.1 Indien tussen partijen een dispuut ontstaat en/of dreigt te ontstaan, zijn
partijen gehouden in onderling overleg te treden teneinde te pogen omtrent
het geschil een minnelijke regeling te treffen.

14.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Eventuele tussen partijen gerezen geschillen, naar aanleiding van en/of
verband houdende met deze overeenkomst, worden in eerste instantie
uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID
15.1 “Stichting” is jegens “Deelnemer” niet aansprakelijk voor schade,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met deze overeenkomst.
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ARTIKEL 16: VRIJWARING
16.1 “Deelnemer” vrijwaart “Stichting” voor alle aanspraken van derden waaronder,
doch niet beperkt tot, overheden, voortvloeiende uit en/of verband houdende
met verwijdering van apparatuur die door “deelnemer” met dit doel aan
“Stichting” ter beschikking is gesteld.

ARTIKEL 17: AFGIFTE APPARATUUR
17.1 “Stichting” zal “Deelnemer” informeren op de wijze en/of plaats waar de te
verwijderen apparatuur door “Deelnemer” aan “Stichting” ter hand kan worden
gesteld. Dit overzicht zal tevens melding maken van eventuele door
“Deelnemer” aan “Stichting” te vergoeden kosten in verband met de wijze
en/of locatie van overdracht van apparatuur door “Deelnemer” aan “Stichting”.

ARTIKEL 18: REGLEMENT
18.1 Ter nadere uitvoering van deze overeenkomst zal “Stichting” een reglement
opstellen dat geen bepalingen zal bevatten die in strijd zijn met de geldende wet
en regelgeving en deze overeenkomst. In dit reglement worden regelingen
getroffen betreffende de nadere uitwerking van het inzamelen en verwerken van
“apparatuur” in de ruimste zin des woord alsmede de benodigde rapportages
en de financiële consequenties van een en ander.
18.2 Wijziging in dit reglement ten nadele van “Deelnemer” kan grond vormen voor
beëindiging van deze overeenkomst.

ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND TE
……………………………………………………………………………
“Stichting”
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