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Algemene Voorwaarden VRN Inzamelmiddelen 
 
I. ALGEMEEN DEEL 
 

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED 
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die worden verricht door 

of namens VRN in het kader van het ter beschikking stellen van Inzamelmiddelen, daaronder 
begrepen iedere (vervolg)overeenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst. 

1.2. Op alle werkzaamheden van VRN is het ‘I. Algemeen Deel’ van deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing. Verder zijn deel ‘II. Deel Inzamelpunt’, deel ‘III. Deel Huur’ en Artikel 14 van toepassing 
als dit zo is bepaald in de Overeenkomst of als dit logischerwijs voortvloeit uit (de aard van) de 
Overeenkomst.  

1.3. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die bij VRN werkzaam is, eenieder die 
door VRN wordt ingeschakeld, en eenieder voor wiens handelen of nalaten VRN aansprakelijk is of 
kan zijn. 

1.4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

 
ARTIKEL 2  DEFINTIES 

 
2.1. Acceptatievoorwaarden: De Acceptatievoorwaarden voor Glas opgenomen in Bijlage 1 bij deze 

Algemene Voorwaarden. 
Algemeen Verbindend Verklaring: Het besluit van de bevoegde minister zoals bedoeld in artikel 
15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer tot algemeen verbindend verklaring van de 
overeenkomst over een afvalbeheersbijdrage voor Vlakglas. 
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.  
Autoglas: Afvalglas afkomstig van de ruiten van voertuigen.  
Bedrijf: Iedere partij die van plan is een overeenkomst met VRN te sluiten of dit reeds heeft 
gedaan.  
Bedrijfsterrein: Het terrein dat het Bedrijf tot haar beschikking heeft en waar een Inzamelmiddel 
geplaatst is of zal worden.  
Contactpersoon: Vertegenwoordiger van het Bedrijf die de contacten onderhoudt met VRN en de 
Transporteur die de Inzamelmiddelen ophaalt. 
Glas: Zowel Autoglas als Vlakglas. 
Handboek: Het Handboek ten behoeve van de exploitatie van een Inzamelpunt bijgevoegd bij de 
Algemene Voorwaarden als Bijlage 2. 
Inzamelmiddelen: alle middelen, waaronder afzetcontainers en kooiaapcontainers, die door VRN 
uit hoofde van de Overeenkomst aan het Bedrijf ter beschikking worden gesteld ten behoeve van 
de inzameling van Glas.  
Inzamelpunt: Een (deel van het) Bedrijfsterrein dat het Bedrijf gebruikt als locatie waar derden 
zich kunnen ontdoen van Vlakglas.   
Ontdoeners van Vlakglas: Particulieren dan wel ondernemingen aan wie het is toegestaan om 
hun Vlakglas te brengen naar het Inzamelpunt en te deponeren in de daarvoor bestemde 
Inzamelmiddelen, ten behoeve van het recyclen van Vlakglas. 
OPO: Een Bedrijf dat functioneert als op- en overslagpunt voor Vlakglas en dat (een deel van) haar 
Bedrijfsterrein beschikbaar stelt ten behoeve van het plaatsen van Inzamelmiddelen in het kader 
van het inzamelen van Vlakglas. 
Overeenkomst: De overeenkomst waarin de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 
tussen Partijen is overeengekomen. 
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Partij: VRN dan wel Bedrijf, gezamenlijk Partijen.  
Rayons: De gebieden waarin op een bepaalde dag van de week kooiaapcontainers worden 
opgehaald, zoals weergegeven in Bijlage 3 bij deze Algemene Voorwaarden.  
Transporteur: Vervoerder die handelt in opdracht van VRN. 
Verwerker: Een door VRN ingeschakelde onderneming die garant staat voor de verwerking en/of 
recycling van het ingezamelde Glas. 
Vlakglas: Al het in Nederland vrijkomende vlakglas afkomstig uit glasproducerende en 
glasverwerkende activiteiten, zoals beschreven in de Acceptatievoorwaarden. De volgende 
glassoorten worden in ieder geval aangemerkt als vlakglas: 
- blank en gekleurd float/figuurglas; 
- gehard glas; 
- isolatieglas; 
- gelaagd glas; 
- draadglas; 
- tuindersglas; 
- verzilverd glas/gecoat glas. 
Autoglas en keramisch glas worden níet onder dit begrip gerekend.  
VRN: Stichting Vlakglas Recycling Nederland gevestigd en kantoorhoudende aan de Zilverstraat 
69, 2718 RP, Zoetermeer en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24334110 
en/of VRN Logistiek B.V., gevestigd te Zoetermeer en kantoorhoudende aan de Zilverstraat 69, 
2718 RP, Zoetermeer en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 62779397. 

 
ARTIKEL 3  Voorwaarden aan dienstverlening 

 
3.1. Het Bedrijf wijst (een voldoende groot deel van) haar Bedrijfsterrein aan als locatie waar 

Inzamelmiddelen geplaatst kunnen worden.  
3.2. Het Bedrijf garandeert dat de ondergrond van de aangewezen locatie geschikt is en dat er 

voldoende ruimte is voor het laden en lossen van de Inzamelmiddelen door de Transporteur. 
3.3. Het Bedrijf garandeert dat de aan haar ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen gebruikt worden 

voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het Bedrijf mag de Inzamelmiddelen 
alleen met toestemming van VRN (laten) verplaatsen. Het is het Bedrijf niet toegestaan de 
Inzamelmiddelen aan een derde in gebruik te geven. 

3.4. VRN draagt er zorg voor dat volle Inzamelmiddelen worden opgehaald/geledigd, waarbij ten 
aanzien van de verschillende soorten Inzamelmiddelen de volgende regimes van toepassing zijn: 

- Afzetcontainers: VRN draagt er zorg voor dat de afzetcontainer zal worden geledigd/opgehaald 
binnen maximaal 2 werkdagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek tot lediging door VRN of 
de Transporteur.  

- Kooiaapcontainers: VRN stelt vaste Rayons vast (Bijlage 3), waarbinnen de Transporteur op een 
vaste wekelijkse inzameldag beschikbaar is om kooiaapcontainers te ledigen/op te halen. Het 
Bedrijf zal uiterlijk 2 werkdagen vóór de wekelijkse inzameldag van zijn Rayon schriftelijk aan VRN 
of Transporteur melden dat het ledigen/ophalen van de kooiaapcontainer noodzakelijk is.  

3.5. De Transporteur verstrekt aan het Bedrijf de benodigde transportdocumenten waarop in ieder geval 
de volgende gegevens moeten worden ingevuld: afhaallocatie; type Inzamelmiddel; soort 
(Vlak)Glas; geschatte hoeveelheid; kwaliteit. 

3.6. Het Bedrijf garandeert dat het Inzamelmiddel vrij toegankelijk is op de geplande wissel- of 
afvoerdag. Eventuele kosten die verband houden met een tevergeefse wissel- of afvoerpoging 
worden bij het Bedrijf in rekening gebracht. Eveneens zorgt het bedrijf ervoor dat de 
inzamelmiddelen van buiten schoon zijn wanneer zij worden opgehaald. 

3.7. Voor zover VRN, Transporteur of door VRN ingeschakelde derden bij het betreden van het 
Bedrijfsterrein en/of tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden dienen te voldoen aan bepaalde 
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veiligheidseisen, zal het Bedrijf de kosten die gemoeid zijn met het voldoen aan deze 
veiligheidseisen voor haar rekening nemen.  

3.8. De Inzamelmiddelen mogen niet verder gevuld worden dan tot maximaal 12 ton Glas per 
Inzamelmiddel, in verband met de wettelijk toegestane gewichten. Het Vlakglas dient plat in het 
Inzamelmiddel te worden geplaatst. Vlakglas mag nooit rechtop staan in verband met 
kantelgevaar tijdens optillen van het Inzamelmiddel.  

 
ARTIKEL 4  Voorwaarden voor inzameling en acceptatie 

 
4.1. Vlakglas moet voldoen aan de criteria zoals neergelegd in de Acceptatievoorwaarden (Bijlage 1). 
4.2. Het ingezamelde Vlakglas mag geen kaders, kozijnen, of andere bouwdelen bevatten waarin het 

Vlakglas geplaatst is geweest. Het Vlakglas mag wel verontreinigd zijn met aanhangende vervuiling 
(kit- en stopverfresten). Ook product gebonden vervuiling zoals aluminium strips tussen dubbel 
glas, en ijzerdraad in draadglas, is toegestaan. 

4.3. Indien het Bedrijf Autoglas inzamelt, dan mag het Inzamelmiddel alleen en uitsluitend worden 
gevuld met Autoglas afkomstig van de kernactiviteiten van het Bedrijf. Indien naar het oordeel van 
VRN blijkt dat de Inzamelmiddelen zijn vervuild met andere materialen dan Autoglas, zullen de 
daaruit voortvloeiende kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten van het uitsorteren, 
schoonmaken en vervangen van de betreffende inzamelmiddelen, in rekening worden gebracht bij 
het Bedrijf. 

4.4. De eerste, maar slechts voorlopige, acceptatie van Glas vindt plaats op het moment van afhalen. 
Van voorlopige acceptatie is sprake als de Transporteur de transportdocumenten genoemd in Artikel 
3.5 zonder bemerkingen ondertekent. 

4.5. De uiteindelijke en definitieve acceptatie van Glas gebeurt door de Verwerker. De Verwerker is niet 
gebonden aan een voorlopige acceptatie door de Transporteur.  

4.6. VRN en de Transporteur zijn te allen tijde gerechtigd om (de inhoud van) door het Bedrijf 
aangeboden Inzamelmiddelen niet te accepteren op grond van de Overeenkomst; de Algemene 
Voorwaarden en/of de bijlagen bij de Algemene Voorwaarden.  

4.7. De eigendom van ingezameld Glas gaat over op VRN op het moment dat het Inzamelmiddel inclusief 
Glas zich buiten het Bedrijfsterrein op/in een vervoermiddel van Transporteur bevindt ten vervoer 
van het Glas naar de Verwerker.   

4.8. Indien Glas niet voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Overeenkomst; de Algemene 
Voorwaarden en/of de bijlagen bij de Algemene Voorwaarden, is het Bedrijf verplicht om, op eerste 
verzoek, mee te werken aan de overdracht van de eigendom van het Glas aan het Bedrijf. 

 
ARTIKEL 5  Prijs en betalingsvoorwaarden 

 
5.1. Het Bedrijf dient de in de Overeenkomst opgenomen vergoeding voor het maandelijks gebruik van 

de Inzamelmiddelen te voldoen aan VRN. Gebruik gedurende een gedeelte van een maand wordt 
beschouwd als gebruik gedurende een gehele maand.  

5.2. De verschuldigde bedragen zullen per kwartaal aan het Bedrijf worden gefactureerd, of eerder 
indien de Inzamelmiddelen vóór afloop van het kwartaal worden opgehaald. Facturen dienen door 
het Bedrijf binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van de 
betaaltermijn is het Bedrijf wettelijke handelsrente aan VRN verschuldigd. 

5.3. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. VRN behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks 
te herzien en, indien van toepassing, aan te passen. Behoudens opzegging door een van Partijen 
wordt de Overeenkomst met toepassing van de nieuwe tarieven voortgezet.  

5.4. VRN is gerechtigd om vorderingen van het Bedrijf op VRN, gebaseerd op welke grondslag dan ook, 
te verrekenen met alle vorderingen van VRN op het Bedrijf ongeacht de grondslag van deze 
vorderingen. Het Bedrijf mag onder geen enkele omstandigheid overgaan tot verrekening. 
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5.5. Opschorting van de nakoming van enige verbintenis van het Bedrijf jegens VRN is niet toegestaan. 
 

ARTIKEL 6  Toepasselijke wet- en regelgeving   
 

6.1. Het Bedrijf dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het plaatsen van de Inzamelmiddelen 
vergunningen vereist zijn. Het Bedrijf dient dergelijke vergunningen tijdig aan te vragen. Het Bedrijf 
verplicht zich over de benodigde vergunningen te blijven beschikken. Het Bedrijf zal op VRN’s eerste 
verzoek een afschrift sturen van de vergunningen. Het Bedrijf zal VRN onverwijld schriftelijk 
informeren indien een of meer vergunningen vervallen; aangepast worden; niet langer van kracht 
zijn; of worden ingetrokken.  

6.2. Het Bedrijf garandeert dat de wijze waarop het Inzamelmiddel wordt gebruikt, voldoet aan alle 
wettelijke eisen en toepasselijke regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot milieuregelgeving 
en regelgeving die ziet op de veiligheid van natuurlijke personen die het Inzamelmiddel gebruiken 
of die bij het gebruik van het Inzamelmiddel betrokken zijn. 
 

ARTIKEL 7  Aansprakelijkheid VRN 
 
7.1. VRN is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, boeten en/of kosten, op 

welke wijze ook ontstaan, tenzij het Bedrijf bewijst dat die schade, dat verlies, die vorderingen van 
derden, die boeten en/of kosten veroorzaakt zijn door opzet of bewuste roekeloosheid van VRN zelf 
of van het management van VRN. Dit geldt onder meer, maar is niet beperkt tot: 
- verlies van of schade aan de eigendommen van het Bedrijf en/of het personeel van het Bedrijf 

en/of door het Bedrijf ingeschakelde derden.  
- schade voortvloeiend uit aanspraken van derden in de ruimste zin van het woord, waaronder 

Ontdoeners van Vlakglas; 
- schade ontstaan op de locatie waar een Inzamelmiddel wordt geplaatst waaronder maar niet 

beperkt tot schade aan de ondergrond. Het Bedrijf dient voorzieningen te treffen zodat het te 
plaatsen Inzamelmiddel geen schade aan de ondergrond kan veroorzaken;  

- schade en/of letsel welke is ontstaan in verband met het gebruik van de Inzamelmiddelen.  
7.2. VRN’s aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in een voorkomend 

geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door VRN’s aansprakelijkheidsverzekering.  
7.3. VRN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder wordt onder andere begrepen: 

winstderving; productieverlies; gebruiksverlies; inkomstenderving en bedrijf-of stagnatieschade).  
7.4. Alle vorderingen tot vergoeding van schade, verlies, vorderingen van derden, boeten, kosten of 

anderszins jegens VRN vervallen binnen één jaar nadat het Bedrijf daarmee bekend raakte of 
daarmee bekend had kunnen raken. 

 
ARTIKEL 8  Aansprakelijkheid Bedrijf 

 
8.1. Alle werkzaamheden in het licht van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geschieden 

voor rekening en risico van het Bedrijf, tenzij anders overeengekomen. 
8.2. Het Bedrijf is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en/of verliezen die ten nadele van VRN, de 

werknemers van VRN en/of door VRN ingeschakelde derden en/of de werknemers daarvan, zijn 
veroorzaakt door het Bedrijf, door het Bedrijf ingeschakelde derden, en/ of door personen die – al 
dan niet in dienst van het Bedrijf of van door het Bedrijf ingeschakelde derden – ingevolge opdracht 
of met toestemming van het Bedrijf of ten behoeve van hem aanwezig zijn op het Bedrijfsterrein, 
dan wel door zaken die worden gebruikt door het Bedrijf of door het Bedrijf ingeschakelde derden. 

8.3. Onverminderd zijn aansprakelijkheid komen voor rekening van het Bedrijf alle schaden, kosten, 
verliezen en/of andere gevolgen welke voortvloeien uit of verband houden met de hierna volgende 
omstandigheden zonder dat aan deze opsomming een limitatief karakter mag worden ontleend: 
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- schade voortvloeiend uit het onvoldoende treffen van maatregelen om ongevallen (en de 
hieruit voortvloeiende schade) van werknemers, klanten, Ontdoeners van Vlakglas en overige 
derden te voorkomen. Het Bedrijf dient dan ook zorg te dragen voor het nemen van 
voldoende veiligheidsmaatregelen; 

- alle schade die ontstaat als gevolg van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst 
op het Bedrijfsterrein of de directe omgeving daarvan. Hieronder valt bijvoorbeeld diefstal of 
beschadiging van een Inzamelmiddel aanwezig op het Bedrijfsterrein of letselschade van 
derden als gevolg van de werkzaamheden. 

- eventuele schade aan of verlies van het Inzamelmiddel als gevolg van oneigenlijk gebruik 
hiervan komt voor rekening van het Bedrijf. 

8.4. Het Bedrijf zal VRN en haar werknemers en door VRN ingeschakelde derden vrijwaren voor alle 
vorderingen van derden jegens VRN, dan wel VRN op eerste verzoek schadeloosstellen voor schade 
betaald of verschuldigd aan derden, verband houdende met de Overeenkomst.  

8.5. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor een juiste inzameling van het Glas. Indien het Inzamelmiddel 
vervuild is met andere materialen, zoals beschreven in Artikel 4 en/of de Acceptatievoorwaarden, 
worden de verwerkings- en transportkosten aan het Bedrijf doorberekend. Indien het Glas vervuild 
is met ander materiaal dan Glas, zoals zand- of steenachtige producten, is het VRN daarnaast 
toegestaan direct de verwerkingskosten aan het Bedrijf door te berekenen (inclusief de kosten van 
vergunningen benodigd voor retourinvoer van afval uit het buitenland). De hoogte van, en de 
voorwaarden aan, de verwerkingskosten zijn opgenomen in Bijlage 1 en kunnen conform artikel 
11.5 gewijzigd worden. Het recht van VRN om de in dit artikel genoemde verwerkingskosten te 
vorderen, laat het recht van VRN om haar overige schade te verhalen op het Bedrijf onverlet.  

8.6. Alle door VRN in het kader van Artikel 8 te maken kosten ter incasso van de vergoedingen voor 
gebruik; schade en/of overige vergoedingen zowel in als buiten rechte, daaronder begrepen de 
kosten van rechtskundige bijstand, komen voor rekening van het Bedrijf. 

 
ARTIKEL 9  Verzekering 

 
9.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorgt het Bedrijf voor verzekeringsdekking die de 

aansprakelijkheden van het Bedrijf zoals uiteengezet in Artikel 7 afdoende dekt, onder 
marktconforme voorwaarden en afgesloten bij een Nederlandse verzekeraar. Op eerste verzoek 
van VRN verschaft het Bedrijf inzage in de polissen van de door of namens het Bedrijf afgesloten 
verzekeringen.  

 
ARTIKEL 10  Duur en beëindiging 

 
10.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd zoals bepaald in de Overeenkomst. Mocht de 

Overeenkomst daar niets over bepalen, dan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde 
tijd met een minimum looptijd van 1 jaar, ingaande op de datum van ondertekening van de 
Overeenkomst. Beide Partijen hebben na verloop van 1 jaar te allen tijde de mogelijkheid om met 
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging 
geschiedt schriftelijk tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief.  

10.2. Na beëindiging van de Overeenkomst zal VRN de aan het Bedrijf ter beschikking gestelde 
Inzamelmiddelen retour (laten) nemen. Aan de retourneming zal het Bedrijf zijn volledige 
medewerking verlenen. Alle kosten die verbonden zijn aan retournemingen van de 
Inzamelmiddelen en die niet zijn verdisconteerd in de vergoeding voor het maandelijks gebruik 
zoals opgenomen in de Overeenkomst  komen voor rekening van het Bedrijf. 

10.3. VRN heeft de mogelijkheid om, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, de 
Overeenkomst te beëindigen in het geval er geen Algemeen Verbindend Verklaring van kracht is of 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Algemeen Verbindend Verklaring intrekt. 
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10.4. In de hierna te noemen gevallen heeft VRN onvoorwaardelijk het recht de Overeenkomst bij 
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder enige schadevergoeding aan 
het Bedrijf verschuldigd te zijn: 
- indien het Bedrijf in strijd handelt met enige bepaling in de Overeenkomst; de Algemene 

Voorwaarden en/of de bijlagen bij de Algemene Voorwaarden dan wel met bepalingen in 
nadere overeenkomsten tussen Partijen gesloten, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het 
handelen in strijd met de bepalingen over de recyclingbijdrage voor Vlakglas, en het verzuim 
niet binnen 10 dagen na verzenddatum van een aangetekend verzonden ingebrekestelling is 
opgeheven; 

- in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met 
schuldeisers, liquidatie of staking van de onderneming van het Bedrijf dan wel indien, naar het 
oordeel van VRN, de continuïteit van het Bedrijf op andere wijze in het geding lijkt te zijn;  

10.5. Artikel 10.4 laat het recht van VRN op schadevergoeding respectievelijk nakoming onverlet. Indien 
een ingebrekestelling met een termijn van 10 dagen zoals onder artikel 10.4 naar het oordeel van 
VRN niet redelijk is, kan opzegging op iedere kortere termijn die wel redelijk is, geschieden. 

 
ARTIKEL 11 – Overige bepalingen 

 
11.1. Afwijkingen van, en aanvullingen op, de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zijn slechts 

geldig indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 
11.2. Alle bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden. 
11.3. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gaat 

de Overeenkomst voor. In het geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit de Algemene 
Voorwaarden onderling, gaat de meer specifieke bepaling voor de meer algemene bepaling.  

11.4. In het geval van tegenstrijdigheden tussen bijlagen en de Algemene Voorwaarden, gaan de 
bepalingen uit de bijlagen voor. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bijlagen en de 
Overeenkomst, gaat de Overeenkomst voor.  

11.5. VRN kan de inhoud van de Algemene Voorwaarden of de bijlagen eenzijdig wijzigen. Zij zal zo 
spoedig mogelijk melding maken op haar website van enige wijzigingen.  

11.6. Indien (een deel van) een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig 
of op enigerlei andere wijze niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal de bepaling van rechtswege 
vervangen worden door een bepaling die in doel en strekking het meest vergelijkbaar is en die wel 
geldig en afdwingbaar is.  

 
ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze 

 
12.1. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en alle vorderingen die daarmee samenhangen 

is Nederlands recht van toepassing. 
12.2. Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst of op enige wijze verband houdend met de 

Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. 
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II. DEEL INZAMELPUNT 
 

ARTIKEL 13 – Aanvullende bepalingen Inzamelpunt 
 
13.1. In het geval Partijen een Overeenkomst hebben gesloten die ziet op een Inzamelpunt hebben de 

bepalingen van dit deel ‘II. Deel Inzamelpunt’ te gelden in aanvulling op het deel ‘I. Algemeen 
Deel’.  

13.2. In de Overeenkomst zal worden bepaald welke van de volgende twee opties heeft te gelden tussen 
Partijen ten aanzien van het Inzamelpunt: 
- VRN zal de Inzamelmiddelen kosteloos ter beschikking stellen aan het Bedrijf op het 

Inzamelpunt. De kosten van het transport van de Inzamelmiddelen en de recycling van het 
Vlakglas komen in dat geval voor rekening van VRN; of 

- VRN zal voor de huur van de Inzamelmiddelen en de kosten van het transport van de 
Inzamelmiddelen een maandbedrag in rekening brengen zoals bepaald in de Overeenkomst.  

13.3. Het Bedrijf is verplicht om haar Bedrijfsterrein gedurende de looptijd van de Overeenkomst in 
ordentelijke staat te houden zodat het Inzamelpunt naar behoren kan functioneren en VRN haar 
werkzaamheden kan uitvoeren. Het Bedrijf draagt er tevens zorg voor dat Inzamelmiddelen in 
gebruik op het Inzamelpunt van buiten schoon zijn.  

13.4. Het Bedrijf verplicht zich tot acceptatie, om niet, van Vlakglas dat als (bedrijfs-)afval is ontstaan 
binnen Nederland. Het gaat hierbij om glas dat door Ontdoeners van Vlakglas met eigen middelen 
wordt aangeleverd. Het is het Bedrijf toegestaan om Vlakglas dat wordt aangeleverd in containers 
niet of alleen op afspraak te accepteren. Het is het Bedrijf verder toegestaan om Vlakglas te 
weigeren als het Vlakglas niet voldoet aan de acceptatiecriteria als bedoeld in Artikel 4 van deze 
Algemene Voorwaarden en/of de Acceptatievoorwaarden en/of het Handboek (. Het Bedrijf kan zelf 
de openingstijden van het Inzamelpunt vaststellen.  

13.5. VRN en de Transporteur zijn gerechtigd om door het Bedrijf aangeboden Vlakglas dat niet voldoet 
aan de aan de acceptatiecriteria als bedoeld in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden en/of de 
Acceptatievoorwaarden en/of het Handboek niet te accepteren. 

13.6. De Contactpersoon draagt onder andere zorg voor communicatie met de Transporteur en 
Verwerker, zoals nader gespecificeerd in het Handboek. 

13.7. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor een overzichtelijke etikettering en opstelling van Inzamel-
middelen per soort Vlakglas. 

13.8. De Transporteur zal alleen tijdens de gebruikelijke openingsuren van het Inzamelpunt overgaan tot 
laden, tenzij de Transporteur hierover met de Contactpersoon afwijkende afspraken heeft gemaakt. 
Het Bedrijf is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit, en alle kosten die moeten worden 
gemaakt, in verband met het niet (voldoende) bereikbaar zijn van het Inzamelpunt. Het Bedrijf 
vrijwaart VRN voor alle aanspraken van derden, inclusief maar niet beperkt tot die van de 
Transporteur in dit verband. 

13.9. Indien voor het ophalen van Inzamelmiddelen bij een Inzamelpunt een snellere reactietijd 
noodzakelijk is en dit schriftelijk wordt gemeld aan VRN, zal VRN zich inspannen om hieraan te 
voldoen. 

13.10. VRN kan, geheel vrijblijvend en naar eigen inzicht, jaarlijks bepalen of aan het Bedrijf een 
inzamelvergoeding toekomt voor de werkzaamheden van het Bedrijf ten behoeve van een 
Inzamelpunt conform de Overeenkomst; Algemene Voorwaarden en bijlagen. Aan eventuele 
toekenning(en) van een Inzamelvergoeding kunnen geen rechten worden ontleend door het Bedrijf.  
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ARTIKEL 14 – Aanvullende OPO-voorwaarden 
 

14.1. Indien uit de Overeenkomst blijkt dat het Bedrijf werkzaamheden verricht als OPO, dan hebben de 
in dit Artikel 14 opgenomen bepalingen in aanvulling op het deel ‘I. Algemeen Deel’ en/of het deel 
‘II. Deel Inzamelpunt’ te gelden.  

14.2. Indien het OPO geen gebruik maakt van Inzamelmiddelen maar van eigen middelen ter inzameling, 
zal VRN het Vlakglas laten ophalen en overladen in eigen Inzamelmiddelen. Het OPO zal het 
overladen faciliteren.  

14.3. Op het Bedrijfsterrein van het OPO of binnen een straal van 3 kilometer van het OPO dient een 
weegbrug aanwezig te zijn. Het Bedrijfsterrein van het OPO dient ten minste vijf dagen per week 
open te zijn. 

14.4. Het OPO zal ervoor zorgdragen dat: 
- Ontdoeners van Vlakglas op juiste wijze de verschillende soorten Vlakglas in de daarvoor 

bestemde Inzamelmiddelen of eigen middelen ter inzameling deponeren; 
- Ontdoeners van Vlakglas begeleid worden bij het deponeren van het Vlakglas in de diverse 

Inzamelmiddelen of eigen middelen ter inzameling; en 
- Inzamelmiddelen of eigen middelen ter inzameling op de juiste wijze tot de aangegeven hoogte 

gevuld worden. 
14.5. VRN, dan wel een door haar ingeschakelde derde, zal ervoor zorgdragen dat de werknemers van 

het OPO opgeleid worden en juist geïnstrueerd worden om de diverse soorten Vlakglas te kunnen 
onderscheiden en de Ontdoeners van het Vlakglas te begeleiden bij het deponeren van het Vlakglas. 
VRN stelt een instructiemap beschikbaar. 

14.6. Het is het OPO toegestaan om zelfstandig inzamelwerkzaamheden te verrichten. Het is het OPO 
eveneens toegestaan om Vlakglas zelf te verhandelen. 

14.7. Bij voorlopige acceptatie van het Vlakglas door VRN of een Transporteur, zal door of namens de 
beheerder van het OPO een leverings- of transportbon worden afgetekend waarop in elk geval de 
naam van het OPO, de datum en het aantal aangeboden Inzamelmiddelen wordt vermeld. 

14.8. Registratie van het gewicht van het aangeboden Vlakglas vindt plaats door of namens VRN. Via 
haar website rapporteert VRN over de door het OPO in een bepaalde periode aan haar aangeboden 
hoeveelheid Vlakglas. 

14.9. Het is het OPO toegestaan om Ontdoeners van Vlakglas handelend in de uitoefening van beroep of 
bedrijf, die het materiaal via containers aanleveren, een handelingstarief van € 10,- per 1.000 kilo 
exclusief BTW in rekening te brengen. 
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III. DEEL HUUR 
 

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen huur 
 

15.1. Indien uit de Overeenkomst blijkt dat het Bedrijf wordt aangemerkt als huurder van 
Inzamelmiddelen, dan hebben de bepalingen uit dit deel ‘III. Deel Huur’ te gelden in aanvulling 
op de bepalingen uit het deel ‘I. Algemeen Deel’.  

15.2. Het Bedrijf dient per Inzamelmiddel (Afzetcontainer) minimaal 5 ton Glas aan te bieden ter 
verwerking. Is het tonnage lager dan wordt een toeslag van € 100,- per Inzamelmiddel 
(afzetcontainer) per keer dat deze wordt opgehaald/geledigd in rekening gebracht. 

15.3. De kosten voor aan- en afvoer van de Inzamelmiddelen en de kosten voor verwerking van het in 
de Inzamelmiddelen aanwezige Glas komen, mits sprake is van definitieve acceptatie, volledig voor 
rekening van VRN, met uitzondering van een Overeenkomst aangegaan via VRN Logistiek BV. 

15.4. De tarieven per type en eenheid Inzamelmiddel zijn opgenomen Bijlage 4 bij deze Algemene 
Voorwaarden. Deze tarieven zijn van toepassing op de Overeenkomst tenzij anders is bepaald in 
de Overeenkomst.  

 
 
BIJLAGEN 
 

Bijlage 1. Acceptatievoorwaarden; 
Bijlage 2. Handboek Inzamelpunt (www.vlakglasrecycling.nl/downloads); 
Bijlage 3. Routekaart Kooiaapcontainers (indien van toepassing); 
Bijlage 4. Huurtarieven (indien van toepassing). 

 


