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Inleiding 

 

Met ingang van 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid van Stichting Afvalfonds 

Verpakkingen uitgebreid naar de recycling van gebruikte consumentenverpakkingen in het bedrijfsafval. 

Bedrijfsmatige plastic consumentenverpakkingen en drankenkartons kunnen via enerzijds een systeem 

van bronscheiding of anderzijds via een systeem van nascheiding worden ingezameld. Doel is om meer 

consumentenverpakkingen te (doen) recyclen en thermische verwerking van voornoemd materiaal terug 

te dringen. 

 

Deze Rules of Engagement (Rules of Engagement) hebben betrekking op de nascheiding van 

bedrijfsmatig restafval (het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding).  

 

Overleg marktpartijen 

Over deze Rules of Engagement heeft Nedvang overleg gehad met marktpartijen, onder meer via de 

Vereniging van Afvalbedrijven.  

 

Aansluiten bij bestaande inzamellogistiek en relatie tussen Inzamelaar en Nascheider 

Er is bij de opzet van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding voor gekozen om (i) het systeem 

bij aanvang primair te richten op materiaal afkomstig uit bestaande inzamelroutes bij kantoren, winkels, 

dienstverleningsbedrijven (en soortgelijke ontdoeners) en (ii) de beoordeling van de geschiktheid van 

bepaald materiaal voor het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding primair bij de Nascheider en de 

Inzamelaar te leggen. Hiermee wordt bij aanvang van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding 

zoveel als mogelijk aangesloten bij de bestaande inzamellogistiek. 

 

Ambitie op de korte- en lange termijn 

Nedvang heeft ten aanzien van de beschikbare capaciteit in het Bedrijfsmatig Innamesysteem 

Nascheiding een ambitie op de korte termijn en op de lange termijn. Ten aanzien van de korte termijn 

geldt dat de in de markt beschikbare capaciteit bij Nascheiders ten behoeve van het Bedrijfsmatig 

Innamesysteem Nascheiding beperkt is in verhouding tot de hoeveelheid potentieel geschikt restafval. 

Doel van de onderhavige Rules of Engagement is om op de korte termijn tot een passende benutting 

van de beschikbare capaciteit te komen. Vanwege deze beperkte beschikbare capaciteit is er geen 

garantie voor aan de Rules of Engagement deelnemende inzamelaars dat aangeboden materiaal 

daadwerkelijk kan worden nagescheiden.  

 

Uitbreiding van de huidige in de markt beschikbare nascheidingscapaciteit vergt een lange termijn 

aanpak en lange termijn investeringen. Op de lange termijn kan het Bedrijfsmatig Innamesysteem 

Nascheiding - in overleg met diverse marktpartijen en indachtig de (wettelijke) verplichtingen van 

Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen - verder worden uitgebreid om tot een grotere capaciteit en een 

betere geografische spreiding te komen en zo het systeem eenvoudiger en ruimer toegankelijk te 

maken. 
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Evaluatie 

De toepassing van deze Rules of Engagement zal door Nedvang nader worden geëvalueerd en het 

Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding zal worden doorontwikkeld. Daarbij zullen de meerwaarde 

die de onderhavige opzet van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding heeft voor de nakoming 

van de (wettelijke) verplichtingen en doelstellingen van Nedvang en de impact van het systeem op  de 

(efficiëntie van) de bedrijfsmatige (rest)afvalinzameling en bedrijfsmatige inname via bronscheiding in 

Nederland worden meegewogen. De onderhavige Rules of Engagement betreffen derhalve een 

startpunt.  

 

Toepassing Rules of Engagement 

Een beroep op het bepaalde in deze Rules of Engagement staat in beginsel open voor alle inzamelaars 

die hun bedrijfsmatig restafval - voor rekening van Nedvang - wensen na te laten scheiden bij één van 

de door Nedvang B.V. (Nedvang) daartoe aangewezen en gecontracteerde nascheiders (de 

Nascheiders). Nascheiding vindt alleen plaats indien en voor zover capaciteit beschikbaar is en over 

de benutting van die capaciteit overeenstemming is bereikt tussen de Nascheider en de inzamelaar.  

 

Nedvang zal een lijst van de desbetreffende Nascheiders op haar website publiceren zodat inzamelaars 

met de desbetreffende Nascheiders in overleg kunnen treden over deelname van inzamelaars aan het 

Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding. Nascheiders komen uitsluitend op voornoemde lijst indien 

zij met Nedvang specifieke afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de uitvoering en toepassing 

van de Rules of Engagement. De inzamelaar kan bij ondertekening van deze Rules of Engagement 

aangeven of hij zijn deelname aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding kenbaar wil maken 

via de website van Nedvang. 

 

Deze Rules of Engagement zijn voor alle inzamelaars gelijk en zijn te vinden op de website van 

Nedvang. Voor meer informatie over deze Rules of Engagement kunt u terecht bij Nedvang. 

 

Alle begrippen zoals opgenomen in deze Rules of Engagement hebben de betekenis die daaraan in 

deze Rules of Engagement is toegekend. 

 

Artikel 1. Toepassingsbereik en Deelname 

 

1. Deze Rules of Engagement hebben betrekking op de nascheiding door de Nascheiders van 

afgedankte gebruikte kunststof consumentenverpakkingen en drankenkartons in Nederlands 

bedrijfsmatig restafval (BM-Restafval) afkomstig van Nederlandse ontdoeners in met name 

de kantoor-, winkel- en dienstensector, daaronder mede begrepen scholen, horeca, 

verenigingen, recreatie, zorg en OV-stations (tezamen: Ontdoeners).  

2. Indien een inzamelaar van BM-Restafval dat materiaal door een Nascheider wenst te laten 

nascheiden voor rekening van Nedvang, dient de inzamelaar zich jegens Nedvang te hebben 

verbonden aan naleving van het bepaalde in deze Rules of Engagement (de Inzamelaar). 

Voornoemde binding van de Inzamelaar aan het bepaalde in de Rules of Engagement komt 

tot stand door middel van ondertekening door de Inzamelaar van de verklaring als 

opgenomen in Bijlage 1 (de Verklaring Inzamelaar).  
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3. De Nascheider of de desbetreffende Inzamelaar zullen aan Nedvang op emailadres 

wastetool@nedvang.nl een kopie verstrekken van de Verklaring Inzamelaar van de 

Inzamelaar en zullen in hun administratie daarvan een kopie bewaren.  

4. In de Verklaring Inzamelaar maakt de Inzamelaar een contactpersoon van de Inzamelaar 

kenbaar. De Inzamelaar kan de contactpersoon wijzigen door een email aan Nedvang te 

sturen op het in lid 3 van dit artikel genoemde emailadres van Nedvang en daarin de 

gegevens van die nieuwe contactpersoon te vermelden. 

5. Indien en zodra Nedvang op voornoemd emailadres een kopie van de Verklaring Inzamelaar 

heeft ontvangen, is de deelname van de inzamelaar aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem 

Nascheiding tot stand gekomen (de Deelname) en kwalificeert de inzamelaar als een 

Inzamelaar onder de Rules of Engagement, tenzij Nedvang binnen tien werkdagen nadat 

voornoemd kopie Verklaring Inzamelaar aan Nedvang is verstrekt een andersluidend 

schriftelijk bericht aan de inzamelaar heeft gestuurd op het door de Inzamelaar op de 

Verklaring Inzamelaar opgenomen emailadres. 

 

Artikel 2. In te zamelen materiaal: BM-Restafval van Ontdoeners 

  

1. De Inzamelaar en de Nascheider staan er voor in dat het ter acceptatie aangeboden en door 

de Nascheider van een Inzamelaar geaccepteerde BM-Restafval qua samenstelling:  

a. geschikt is voor de nascheiding door de Nascheider en het aandeel PD-Materiaal in het 

BM-Restafval zo hoog mogelijk is; 

b. soortgelijk is aan dergelijk restafval afkomstig van huishoudens, hetgeen onder meer 

betekent dat het BM-Restafval; 

(i). bestaat uit bij de in artikel 1 lid 1 genoemde Ontdoeners (derhalve in Nederland) 

afgedankte en gebruikte kunststof consumentenverpakkingen en drankenkartons 

(tezamen PD-Materiaal); en, 

(ii). Niet afkomstig dient te zijn van Ontdoeners die ook aan bronscheiding van P(M)D-

Materiaal doen. 

 

2. Gedurende het jaar 2023 zal – om te kunnen komen tot een goede opstart van het 

Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding – het bepaalde in artikel 2 lid 1 sub b onder (i) en 

(ii) worden toegepast bij wijze van vuistregel, hetgeen betekent dat BM-Restafval voor 

minimaal 80 gewichtsprocent voldoet aan de in artikel 2 lid 1 sub b genoemde 

samenstellingscriteria.  

 

3. De Inzamelaar en de Nascheider zullen ten behoeve van de nascheiding via het Bedrijfsmatig 

Innamesysteem Nascheiding: 

a. uitsluitend routes en vrachten selecteren die (i) hoofdzakelijk afkomstig zijn van de 

Ontdoeners en (ii) waarbij het de verwachting is dat het bij Ontdoeners ingezamelde 

materiaal zo goed mogelijk – zijnde in ieder geval conform het bepaalde in artikel 2 lid 

2 – voldoet aan het bepaalde in artikel 2 lid 1; en, 

b. de samenstelling en de herkomst van het ingezamelde BM-Restafval actief monitoren; 

en, 

mailto:wastetool@nedvang.nl
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c. het door de Inzamelaar ter acceptatie bij de Nascheider aanbieden van bepaald 

materiaal of afkomstig uit bepaalde routes staken en gestaakt houden indien Nedvang, 

de Nascheider en/of de Inzamelaar schriftelijk kenbaar maakt van mening te zijn dat, 

meer dan verwacht of onder deze Rules of Engagement toegestaan, materiaal in de 

nascheiding wordt gebracht dat niet kwalificeert als BM-Restafval en/of niet voldoet aan 

het bepaalde in artikel 2 lid 1. 

 

4. Voor Nedvang is de efficiëntie van enerzijds het door haar in stand gehouden bedrijfsmatige 

innamesysteem bronscheiding voor PD-materiaal en anderzijds het Bedrijfsmatig 

Innamesysteem Nascheiding van groot belang. De samenhang tussen het bedrijfsmatige 

innamesysteem bronscheiding enerzijds en het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding 

anderzijds vormt voor Nedvang een belangrijk onderwerp bij haar evaluatie van het effect en 

de toepassing van de Rules of Engagement. 

 

Artikel 3. Materiaal in te zamelen bij: Ontdoeners 

 

1. Zodra een inzamelroute van BM-Restafval door de Inzamelaar en de Nascheider is 

toegelaten ten behoeve van nascheiding, zal de Inzamelaar – voorafgaand aan de uitvoering 

van de inzameling bij de desbetreffende Ontdoener – aan de in de desbetreffende route 

begrepen Ontdoeners kenbaar maken dat het BM-Restafval van de desbetreffende 

Ontdoener voor rekening van Nedvang zal worden nagescheiden. 

2. De Inzamelaar zal aan de in het voorgaande artikellid bedoelde Ontdoeners geen kosten in 

rekening brengen welke verband houden met de nascheiding van het BM-Restafval en/of de 

be- en/of verwerkingsactiviteiten van het nagescheiden PD-Materiaal. 

3. De Inzamelaar zal er voor zorgdragen dat de inzameling van het BM-Restafval plaatsvindt 

zonder vermenging met andersoortige (brongescheiden) afvalstromen zoals glas, papier, 

GFT, kunststof en dergelijke.  

 

Artikel 4. Inzameling 

 

1. De Inzamelaar zal haar verplichtingen uit hoofde van deze Rules of Engagement op een 

goede en zorgvuldige wijze uitvoeren, onder meer met inachtneming van toepasselijke wet- 

en regelgeving.  

2. De Inzamelaar is verantwoordelijk voor alle handelingen die met betrekking tot het BM-

Restafval worden verricht tot acceptatie van het BM-Restafval door de Nascheider, 

waaronder het transport van het BM-Restafval van de Ontdoener naar de Nascheider 

conform wet- en regelgeving. De eigendom en het risico van het BM-Restafval gaat over op 

de Nascheider na acceptatie van het BM-Restafval ten behoeve van de nascheiding door de 

Nascheider. 

3. Nedvang is uit hoofde van de Deelname geen (kosten)vergoeding aan de Inzamelaar 

verschuldigd. Het staat de Nascheider en de Inzamelaar vrij om in hun onderlinge relatie 

nadere (vergoedings)afspraken te maken met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.   
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4. Deelname is een voorwaarde om BM-Restafval door een Nascheider te kunnen doen 

nascheiden voor rekening van Nedvang en Nedvang streeft er naar om het door Inzamelaars 

aangeboden BM-Restafval te (doen) accepteren door de Nascheider.  

5. Het bepaalde in het vorige artikellid laat onverlet dat de Nascheider acceptatie van 

aangeboden BM-Restafval kan weigeren, onder meer vanwege de samenstelling, de kwaliteit 

of kwantiteit van het aangeboden BM-Restafval en/of andere omstandigheden. Indien een 

Nascheider het door de Inzamelaar ter nascheiding aangeboden BM-Restafval niet 

accepteert, kan Inzamelaar op geen enkele wijze hieraan rechten jegens Nedvang ontlenen 

en is Nedvang jegens de Inzamelaar en/of de Nascheider niet aansprakelijk voor daarmee 

samenhangende schade en/of kosten. 

6. Nedvang is jegens de Inzamelaar noch jegens de Nascheider en/of derden aansprakelijk voor 

vorderingen van derden in verband met de Deelname door de Inzamelaar en/of de handling 

van het BM-Restafval door de Inzamelaar voorafgaand aan de acceptatie van het BM-

Restafval door de Nascheider. De Inzamelaar vrijwaart Nedvang in verband met het bepaalde 

in de vorige volzin.  

 

Artikel 5. Nascheiding 

 

1. Nedvang en de Nascheider hebben eigen contractuele afspraken 

(Nascheidingsovereenkomst) over de uitvoering en de bekostiging van de 

nascheidingsactiviteiten en de (overdracht van) eigendom van het teruggewonnen PD-

Materiaal.  

2. De Nascheider en de Inzamelaar zijn zelf verantwoordelijk voor de vastlegging van de 

contractuele afspraken die tussen hen gelden ten aanzien van de aanlevering en acceptatie 

van BM-Restaval. 

3. De Nascheider zal aan de Inzamelaar geen kosten in rekening brengen welke verband 

houden met de nascheiding van het door de Nascheider geaccepteerde BM-Restafval en/of 

de be- en/of verwerking van het uit dergelijk BM-Restafval door middel van nascheiding 

teruggewonnen PD-Materiaal. Voornoemde kosten komen voor rekening van Nedvang via 

de Nascheidingsovereenkomst. 

4. Nedvang is gerechtigd om te allen tijde te bepalen of en op welke wijze de be- en verwerking 

van het uit het BM-Restafval nagescheiden PD-Materiaal zal plaatsvinden, een en ander 

mede rekening houdend met de dienaangaande in de Nascheidingsovereenkomst 

opgenomen afspraken.  

5. Nedvang accepteert geen kosten voor nascheiding van BM-Restafval en/of de verdere be- 

en/of verwerking daarvan, in geval dergelijk materiaal afkomstig is van inzamelaars die geen 

Deelname hebben aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding, een en ander 

behoudens expliciete andersluidende schriftelijk afspraken tussen Nedvang en de 

Nascheider.  

6. Nedvang is jegens de Nascheider slechts aansprakelijk voor gebeurtenissen en/of 

handelingen samenhangend met de uitvoering van de Rules of Engagement indien en voor 

zover Nedvang voor dergelijke gebeurtenissen en/of handelingen aansprakelijk zou zijn 
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geweest vis-a-vis de Nascheider onder de Nascheidingsovereenkomst in geval deze Rules 

of Engagement er niet zouden zijn geweest. 

 

Artikel 6. Reporting en informatie 

 

1. De Inzamelaar verstrekt per kwartaal aan Nedvang (Reporting): 

a. een overzicht van de inzamelroutes waaruit het BM-Restafval wordt ingezameld, waarbij 

per inzamelroute een lijst van Ontdoeners (naam, adres) is opgenomen; 

b. per inzamelroute het gewicht BM-Restafval dat ter nascheiding aan een Nascheider is 

aangeboden. 

2. De Inzamelaar zal op eerste verzoek van Nedvang de door Nedvang gewenste nadere 

informatie verstrekken over onder meer (i) het aantal en de aard van de Ontdoeners bij wie 

BM-Restafval wordt ingezameld ten behoeve van de nascheiding en (ii) de logistieke keten 

en de (rechts)handelingen die Inzamelaar met het ingezamelde BM-Restafval verricht en/of 

heeft verricht voordat dat BM-Restafval aan de Nascheider ter acceptatie wordt aangeboden. 

3. Nedvang heeft het recht om op eigen kosten een door haar aan te wijzen derde, waaronder 

een accountant of een deskundige op het gebied van de inzameling van restafval bij de 

Inzamelaar en/of de Nascheider audits uit te laten voeren gericht op de zekerheid over de 

juistheid en volledigheid van de door de Inzamelaar aan Nedvang verstrekte gegevens, de 

Reporting, en/of de uitvoering van het bepaalde in deze Rules of Engagement. De Inzamelaar 

zal op eerste verzoek en op eigen kosten meewerken aan het bepaalde in dit artikellid.  

4. De Inzamelaar stemt er mee in dat de Nascheider periodiek, doch tenminste maandelijks aan 

Nedvang en/of Afvalfonds rapporteert over - onder meer - de toepassing  van de Rules of 

Engagement, het gewicht van het aangeboden en daadwerkelijk nagescheiden BM-Restafval 

en de (gemeten) samenstelling van dit BM-Restafval en andere aangelegenheden die 

Nedvang van belang vindt voor een goede uitvoering van het bepaalde in deze Rules of 

Engagement. 

 

Artikel 7. Looptijd 

 

Nedvang beoogt dit Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding en de Rules of Engagement op te zetten 

en in stand te houden voor de langere termijn. Deze Rules of Engagement gelden vanaf 1 januari 2023 

en duren voort totdat Nedvang de Rules of Engagement door middel van een schriftelijke mededeling 

aan de Inzamelaars en de Nascheiders beëindigt.  

 

Artikel 8. Slotbepalingen 

 

1. Nedvang is gerechtigd de Rules of Engagement tussentijds eenzijdig te wijzigen in welk geval 

dergelijke wijzigingen van toepassing zullen zijn op de Deelname nadat: 

a. deze door Nedvang aan de Inzamelaar en de Nascheider zijn medegedeeld (de 

Wijzigingsmededeling); en, 
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b. na de Wijzigingsmededeling een door Nedvang te bepalen redelijke termijn is verstreken 

van ten minste vier weken, gedurende welke termijn de ongewijzigde versie van de Rules 

of Engagement zullen blijven gelden.   

2. Indien de Inzamelaar niet instemt met de wijziging als bedoeld in het vorige artikellid, is de 

Inzamelaar gerechtigd om gedurende een periode van drie weken volgend op de 

Wijzigingsmededeling de Deelname te beëindigen door middel van een schriftelijke 

kennisgeving aan Nedvang op het emailadres als bedoeld in Artikel 1 lid 3. In geval van een 

dergelijke schriftelijke kennisgeving, eindigt de Deelname van de Inzamelaar tegelijk met de 

inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging.  

3. Nedvang en Inzamelaar zijn elk te allen tijde gerechtigd om (de toepassing van) de Rules of 

Engagement en/of de Deelname van een Inzamelaar aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem 

Nascheiding te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de ander, met 

in achtneming van een termijn van vier weken, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van 

schade of kosten in verband met de beëindiging.  

4. De laatste versie van de Rules of Engagement zal telkens te vinden zijn op de website van 

Nedvang: https://www.nedvang.nl/rulesofengagement/ 

 
  

https://www.nedvang.nl/rulesofengagement/
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BIJLAGE 1   FORMAT VERKLARING INZAMELAAR 
 
 
ONDERGETEKENDE: 
 

Statutaire naam  

Registratienummer Handelsregister  

Postadres  

Postcode  

Plaats  

Contactpersoon  

Emailadres contactpersoon  

 

Voornoemde ondergetekende wordt in deze Verklaring Inzamelaar hierna aangeduid als de 

“Inzamelaar”. 

 

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Verklaring Inzamelaar hebben de betekenis die 

daaraan in de Rules of Engagement is toegekend tenzij in deze Verklaring Inzamelaar een (andere) 

betekenis is toegekend in welk geval die betekenis geldt. 

 

OVERWEGINGEN: 

 

A. Met ingang van 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid van Stichting Afvalfonds 

Verpakkingen uitgebreid naar de recycling van gebruikte consumentenverpakkingen in het 

bedrijfsafval. Bedrijfsmatige plastic consumentenverpakkingen en drankenkartons kunnen via 

enerzijds een systeem van bronscheiding of anderzijds via een systeem van nascheiding 

worden ingezameld. Doel van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en haar uitvoeringsorganisatie 

Nedvang B.V. (Nedvang) is om meer consumentenverpakkingen te (doen) recyclen en 

thermische verwerking van voornoemd materiaal verder terug te dringen. 

 

B. Met het oog op de uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid zoals hiervoor geschetst 

beoogt Nedvang - ten behoeve van de nascheiding van BM-Restafval - een passend inname 

systeem in het leven te roepen (het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding) waaraan 

Inzamelaars kunnen deelnemen.  

 

C. Ten behoeve van de Deelname van Inzamelaars heeft Nedvang bepaalde voorwaarden 

neergelegd in rules of engagement (de Rules of Engagement). Deelname aan het 

Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding onder de voorwaarden zoals opgenomen in de 

Rules of Engagement staat open voor alle inzamelaars die ingezameld bedrijfsmatig restafval 

voor rekening van Nedvang wensen na te laten scheiden bij één van de door Nedvang daartoe 

aangewezen en gecontracteerde nascheiders (de Nascheiders).  

 

D. Nedvang zal een lijst van de desbetreffende Nascheiders op haar website publiceren zodat 

inzamelaars met de desbetreffende Nascheiders in overleg kunnen treden over deelname van 

inzamelaars aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding. Nascheiders komen 

uitsluitend op voornoemde lijst indien zij met Nedvang specifieke afspraken hebben gemaakt 

met betrekking tot de uitvoering en toepassing van de Rules of Engagement. 
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E. De Inzamelaars stemmen door middel van een aan Nedvang gerichte Verklaring Inzamelaar in 

met het bepaalde in de Rules of Engagement en committeren zich aan toepassing en naleving 

van het in de Rules of Engagement bepaalde; 

 
 
VERKLARING: 

 

De Inzamelaar verklaart hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan Nedvang als volgt: 

 

1. De Inzamelaar bevestigt hierbij Deelname aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding 

en stemt in met het bepaalde in de Rules of Engagement zoals op de website van Nedvang 

weergegeven: https://www.nedvang.nl/rulesofengagement/ ; 

 

2. Indien en voor zover de Inzamelaar BM-Restafval ten behoeve van nascheiding ter acceptatie 

aanbiedt aan een Nascheider zijn de Rules of Engagement dienaangaande van toepassing en 

zal de Inzamelaar zich houden aan de daarin ten aanzien van Inzamelaars opgenomen 

voorwaarden en bepalingen; 

 

3. De Inzamelaar wijst ten behoeve van de Deelname aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem 

Nascheiding de navolgende contactpersoon aan: [@naam, functie, emailsadres]; 

 

4. De Inzamelaar zal BM-Restafval aanleveren aan de navolgende Nascheider(s) en heeft 

dienaangaande met de desbetreffende Nascheiders zodanige afspraken gemaakt dat de 

Rules of Engagement op een goede manier kunnen worden toegepast, onder meer met het 

oog op de doelstelling van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding zoals weergegeven 

in bovenstaande overwegingen en de Rules of Engagement: 

a. [@Nascheider(s)] 

b. [@Nascheider(s)] 

 

5. De Inzamelaar gaat [@wel/niet] akkoord met vermelding van de naam van de Inzamelaar op 

de door Nedvang op haar website gepubliceerde lijst met aan het Bedrijfsmatig 

Innamesysteem Nascheiding van deelnemende Inzamelaars. 

 

Voor akkoord rechtsgeldig ondertekend: 

 

 

[@Statutaire naam Inzamelaar] 

[@naam rechtsgeldig ondertekenaar]    

 

 

https://www.nedvang.nl/rulesofengagement/

