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Overeenkomst Huur 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. ……………., gevestigd en kantoorhoudende aan ……….. (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 IENM/BSK-
2016/114000 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 ………………………tot haar beschikking heeft (“Bedrijfsterrein”) en 

Bedrijf ten behoeve van haar activiteiten op deze locatie een aantal 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. 
  



 

Juni 2019 

Stichting Vlakglas Recycling Nederland ● Postbus 340 ● 2700 AH Zoetermeer ● Tel.: 088-5678820  

info@vlakglasrecycling.nl ● IBAN NL20RABO386 8775 99 ● K.v.K. te Rotterdam nr. 24334110 ● BTW nr. 8110.87.311B01 

Komen het volgende overeen: 
 

Artikel 1 Inzamelmiddelen  
 

1.1 Partijen komen overeen dat VRN «Waste_Management_Line_Aantal» aantal 
Inzamelmiddelen van het type …………. 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 EUR ………………. 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 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.  

 
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.  

 
 
Overeengekomen en in tweevoud getekend te _____________ op _____________ 
 
 
 
Stichting Vlakglas Recycling Nederland    [Bedrijfsnaam] 
 
 
Door: Cor Wittekoek     Door:  
 
Functie: Directeur      Functie:  


