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Overeenkomst Ad hoc ten aanzien van 
het ter beschikking stellen van Inzamelmiddelen 

 
De ondergetekenden: 
 
1. Stichting Vlakglas Recycling Nederland, gevestigd en kantoorhoudende aan de 

Zilverstraat 69, 2718 RP, Zoetermeer en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder 
nummer 24334110 (hierna: “VRN”); 

 
en 
 
2. Bedrijfsnaam, gevestigd en kantoorhoudende Bezoekadres, postcode, plaats (hierna: 

“Bedrijf”); 
 
Gezamenlijk “Partijen” en individueel “Partij”; 

 
Overwegende dat: 

 
A. VRN op basis van een overeenkomst tussen producenten en importeurs van Vlakglas het 

recht heeft gekregen om een recyclingbijdrage te innen. Het toenmalige Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft door middel van een beschikking met kenmerk IENW/BSK-
2020/200672 deze overeenkomst algemeen verbindend verklaard. Het gevolg hiervan is 
dat ook producenten en importeurs van Vlakglas, die niet bij de overeenkomst betrokken 
waren, gebonden zijn aan deze overeenkomst. Dit recht wordt verlengd door opvolgende 
overeenkomsten; 

 
B. VRN door middel van een landelijk recyclingsysteem zorgt voor het beheer van de 

inzameling, verwerking en recycling van een aantal soorten Vlakglas in Nederland: 
 
C. VRN ten behoeve van de levering en plaatsing van Inzamelmiddelen, het transport van 

Inzamelmiddelen, de verwerking en de recycling van Vlakglas, een overeenkomst heeft 
gesloten met gecontracteerde partijen; 

 
D. Het Bedrijf een terrein te Adres, postcode, plaats tot haar beschikking heeft 

(“Bedrijfsterrein”) en Bedrijf ten behoeve van haar activiteiten op deze locatie 
Inzamelmiddelen geschikt voor het inzamelen van Vlakglas van VRN wenst af te nemen: 

 
E. Het Bedrijf bereid is en in staat is om haar Bedrijfsterrein zodanig in te richten dat dit kan 

dienen als locatie waar de Inzamelmiddelen worden geplaatst. 
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Komen het volgende overeen: 
 

Artikel 1 Inzamelmiddelen  
 

1.1 Partijen komen overeen dat VRN Aantal stuks Type container aan Bedrijf ter beschikking 
zal stellen en op verzoek zal legen voor de duur zoals gedefinieerd in Artikel 2 van deze 
Overeenkomst.  

1.2 Bedrijf garandeert dat zij slechts Vlakglas zoals bedoeld in de Acceptatievoorwaarden in 
de Inzamelmiddelen zal storten of zal laten storten.  

1.3 Bedrijf is een vergoeding van € kosten per maand per Inzamelmiddel verschuldigd aan 
VRN. 

1.4 VRN zal de Inzamelmiddelen ter beschikking stellen op het Bedrijfsterrein zoals 
aangeduid onder overweging D. 

 
Artikel 2 Duur 

 
2.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op de datum van 

ondertekening van de Overeenkomst. 
2.2 Het Inzamelmiddel zal Datum ter beschikking worden gesteld. 

 
Artikel 3 Overige bepalingen  

 
3.1 Op deze Overeenkomst en alle daarmee samenhangende activiteiten zijn de ‘Algemene 

Voorwaarden VRN Inzamelmiddelen’ (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van 
toepassing zoals bijgevoegd bij deze Overeenkomst, conform artikel 1.2 Algemene 
Voorwaarden en het in artikel 3.2 bepaalde.  

3.2 Alle begrippen uit deze Overeenkomst (aangeduid door hooflettergebruik) hebben de 
betekenis zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Indien in deze 
Overeenkomst een definitie van een begrip wordt gegeven, dient deze definitie slechts 
ter verduidelijk van de definitie zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.  

 
 
Stichting Vlakglas Recycling Nederland   Bedrijf 
 
 
 
 
Door: Cor Wittekoek    Door:  
 
Functie: Directeur     Functie: 
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Acceptatievoorwaarden 
 

De volgende categorieën Glas worden onderscheiden: 
 

CATEGORIE OMSCHRIJVING 

Vlakglas 

Combinatieglas  
(Mix van diverse soorten vlakglas) 
*/*** 

• Floatglas, blank en gekleurd 
• Figuurglas, blank en gekleurd 
• Gelaagd glas** 
• Brandwerend glas 
• Draadglas 
• Isolatieglas (ongelaagd/gelaagd) inclusief tussenstrip 
• Tuindersglas of kassenglas 
• Gehard glas 
• Spiegelglas 
• Geëmailleerd glas 

Blank float glas 
• Zuiver blank vlakglas (industrieel/float/figuur) 
• Zuiver blank vlakglas met doorzichtige soft coatings 
• Zuiver blank gehard glas 

Blank gelaagd glas 
** 

• Zuiver blank gelaagd vlakglas 

Autoglas 

Autoglas (alleen op afspraak) 
• Gelaagd 
• Gehard 

Vervuild Glas 

Vervuild (vlak)Glas *** 
Wordt NIET geaccepteerd 

De verwerkingskosten worden doorbelast aan contractant en 
bedragen € 150,- per 1.000 kilo exclusief btw. Tevens worden 
de werkelijke transportkosten doorbelast. 
 
Glas met ingebouwde elektronica mag niet bij het vlakglas 

 
* Geringe hoeveelheid kit, stopverf en overige bevestigingsmaterialen zijn toegestaan. 
** Dik gelaagd glas (> 30 mm) en gelaagd glas met polycarbonaat zijn niet toegestaan. 
*** Onder de term ‘vervuiling’ valt al het materiaal wat geen recycleerbaar vlakglas is, waaronder:  

o hittebestendig glas: waaronder kookplaten, ovenschalen, laboratoriumglas, kachelruitjes,… 
o flessenglas en lampenglas: verpakkingsglas/holglas, lampenglas, TL-buizen,… 
o KSP: Keramiek, Steen en Porselein van bijvoorbeeld grind, bakstenen, tegels,… 
o papier/hout: kranten, boekjes, karton, raamwerk, bouwafval,… 
o bitumenachtige materialen: kit, pek,… 
o plastic: van onder meer kozijnen, strips, bekertjes,… 
o metalen: zowel ferro als non-ferro van bijvoorbeeld kozijnen, kaders, lijsten, metalen strips,… 
o restafval: huis- en tuinafval, siliconenspuiten, lijm, … 
o stoffen en materialen die een gevaar zijn voor de volksgezondheid,…. 
o andere verontreinigingen: zand, aarde of modder, veegvuil…. 


