
Voorwaarden Collect & Recycle 

1. Defini6es 

Daar waar de volgende woorden, zowel in het enkelvoud als het meervoud, met een hoofdle7er zijn 
geschreven, hebben zij de navolgende betekenis: 

2. Toepasselijkheid voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ParAjen. Indien de 
Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst tussen ParAjen, zijn deze 
automaAsch – derhalve zonder dat dit afzonderlijk tussen ParAjen overeengekomen behoeE te 
worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst, tenzij ter zake de betreffende 
Overeenkomst uitdrukkelijk schriEelijk tussen ParAjen anders is overeengekomen. 

2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke door Leverancier gehanteerde (algemene) 
voorwaarden op een Overeenkomst wordt door HAVEP uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. In geval van nieAgheid of vernieAging door Leverancier van een of meer bepalingen van deze 
voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing op 
de Overeenkomst. ParAjen zullen in overleg treden om een nieAge of vernieAgde bepaling van de 
Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernieAgbaar is en die zoveel 
mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nieAge c.q. vernieAgde bepaling. 

Ar6kel de producten die vermeld zijn in arAkel 4.3 van deze voorwaarden.

Bring Your Own Leverancier brengt na aanmelding via het PlaSorm de ArAkelen zelf naar de recycle-
partner van HAVEP;

Collect & Send de ArAkelen worden door de Vervoerder bij Leverancier opgehaald en door de 
Vervoerder bezorgd bij de recycle-partner van HAVEP;

HAVEP B.V. TexAelfabrieken H. van Puijenbroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer: 18016742, kantoorhoudende aan de Parallelweg 6-06, 5051 HG 
Goirle;

Inzamelmiddel het via HAVEP te ontvangen middel om de ArAkelen te verzamelen en voor Recyclen 
aan te bieden;

Leverancier de rechtspersoon die gebruik maakt van de Service;

Overeenkomst het totaal van alle afspraken die HAVEP met Leverancier met betrekking tot het 
gebruik van de Service door de Leverancier;

Par6jen HAVEP en Leverancier gezamenlijk;

PlaMorm de website www.collectandrecycle.eu waarop de Service door HAVEP wordt 
aangeboden;

Producthergebrui
k

het hergebruik, zonder noemenswaardige wijzigingen, van het ingeleverde ArAkel;

Recyclen onder recyclen wordt in het kader van de Overeenkomst verstaan het, na sortering, 
aanwenden van de ingezamelde ArAkelen voor alternaAeve producten, grondstoffen 
of Producthergebruik;

Service de recycle service zoals deze wordt aangeboden via het PlaSorm en waarop 
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn;

Vervoerder de logisAeke partner van HAVEP die de Inzamelmiddelen bij Leverancier ophaalt.



4. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, prevaleert 
het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval 
onverminderd op de Overeenkomst van toepassing. 

3. Totstandkoming overeenkomst 

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat HAVEP een opdracht van Leverancier om 
ArAkelen te Recyclen bevesAgt. Indien er geen sprake is van een voorafgaande opdracht van 
Leverancier of een voorafgaande bevesAging door HAVEP, komt de overeenkomst tot stand op het 
moment dat Leverancier door middel van het PlaSorm gebruik maakt van de Service. 

4. Service 

1. De Service is enkel beschikbaar voor ondernemingen en organisaAes die ingeschreven zijn bij de 
Kamer van Koophandel.  

2. Leverancier kan gebruik maken van de Service via het PlaSorm. 
3. De Service is uitsluitend van toepassing op de volgende ArAkelen: kleding en huishoudelijk texAel, 

gepaarde schoenen, gepaarde laarzen, gepaarde handschoenen, bruikbare helmen, veiligheidsvesten, 
bruikbare riemen en bruikbare tassen, niet zijnde plasAc tassen. 

4. Uitgesloten van de Service zijn: sterk vervuilde kleding (bijvoorbeeld met verf) die daardoor niet 
meer recyclebaar is, kleine texAel snippers, na7e kleding of schoeisel, enkele schoenen, laarzen en 
handschoenen, zwaar beschadigde schoenen, laarzen of handschoenen, onbruikbare helmen, riemen 
en tussen. 

5. Via het PlaSorm kan Leverancier de keuze maken voor de opAe Bring Your Own of Collect. Maakt 
Leverancier de keuze voor Bring Your Own, dan zal Leverancier de ArAkelen zelf aanbieden bij de 
recycle-partner van HAVEP om deze te Recyclen. Kiest de Leverancier voor de opAe Collect, dan 
worden de ArAkelen door Leverancier verzameld in een Inzamelmiddel dat door de Vervoerder bij 
Leverancier wordt opgehaald en daarna door de Vervoerder naar de recycle-partner van HAVEP 
wordt gebracht om de ArAkelen te Recyclen. 

6. Een Inzamelmiddel dient vooraf door de Leverancier door middel van het PlaSorm besteld te worden.  
7. HAVEP is gerechAgd om een minimale afname van de Inzamelmiddelen per bestelling te hanteren. 

Een eventuele minimaal aantal af te nemen Inzamelmiddelen wordt door HAVEP op het PlaSorm 
gecommuniceerd. 

8. Per bestelling van Inzamelmiddelen kan telkens slechts één bezorgadres voor de Inzamelmiddelen 
opgegeven worden. 

9. De kosten voor het bezorgen van de Inzamelmiddelen bij de Leverancier en het weer ophalen van de 
Inzamelmiddelen zijn verdisconteerd in de aanschafprijs van het Inzamelmiddel, indien het bezorg- en 
ophaaladres in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, en België is gelegen.  

10. Indien de Leverancier kiest om de ArAkelen door de Vervoerder op te laten halen, dienen de ArAkelen 
uitsluitend in de Inzamelmiddelen aangeboden te worden. Het aan de Vervoerder aangeboden 
Inzamelmiddel dient in goede staat en op een juiste wijze afgesloten te zijn. 

11. Worden de ArAkelen in een andere verpakking dan het Inzamelmiddel aan de Vervoerder 
aangeboden of is het Inzamelmiddel niet in goede staat, dan wel niet op een juiste wijze afgesloten 
dan heeE de Vervoerder het recht om de ArAkelen/het Inzamelmiddel niet mee te nemen en 
derhalve bij Leverancier achter te laten. De door de Vervoerder gemaakte kosten zijn in dat geval 
voor rekening van Leverancier. Hetzelfde geldt indien de Vervoerder, om de haar moverende reden, 
de ArAkelen/het Inzamelmiddel toch bij Leverancier ophaalt. De eventuele (extra) kosten komen voor 
rekening van Leverancier. 

12. De Vervoerder is te allen Ajde gerechAgd de dag en het AjdsAp van het ophalen te wijzigen. 
13. Indien Leverancier, anders dan wegens overmacht, het Inzamelmiddel niet op het overeengekomen 

AjdsAp aan de Vervoerder ter beschikking stelt komen de kosten van vervoer voor rekening van 
Leverancier. 



14. Door de ArAkelen door middel van de Service te laten Recyclen doet Leverancier afstand van de 
eigendomsrechten op de ArAkelen. 

15. Indien Leverancier de richtlijnen zoals gegeven in de Overeenkomst met betrekking tot de ArAkelen 
en/of de Service niet nakomt, kan dit leiden tot extra kosten bij het sorteren en Recyclen. HAVEP is in 
dat geval gerechAgd deze extra kosten bij Leverancier in rekening te brengen. 

16. HAVEP is gerechAgd een Leverancier uit te sluiten van de Service, zonder dat HAVEP tot een nadere 
toelichAng is gehouden. HAVEP zal een Leverancier onder ander uitsluiten van de Service bij 
(herhaaldelijk) niet nakomen van de richtlijnen en afspraken door de Leverancier en/of indien HAVEP 
misbruik vermoedt van de Service door Leverancier. Bij uitsluiAng door HAVEP van Leverancier van de 
Service, is HAVEP niet gehouden tot enige (schade)vergoeding, in welke vorm ook, jegens Leverancier. 

17. HAVEP kan de Service steeds beëindigen. HAVEP zal een beëindiging van de Service kenbaar maken 
op het PlaSorm. 

5. Keuring 

1. HAVEP/de recycle-partner van HAVEP hebben het recht de ArAkelen binnen 30 dagen na aflevering te 
keuren om te kijken of de ArAkelen voldoen aan de voorwaarden gesteld in arAkel 4.3 van deze 
voorwaarden. 

2. Indien HAVEP/de recycle-partner van HAVEP de ArAkelen of een deel van de ArAkelen ameurt omdat 
deze niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in arAkel 4.3 van deze voorwaarden, is HAVEP/de 
recycle-partner van HAVEP gerechAgd de afgekeurde ArAkelen, zonder voorafgaande toestemming 
van Leverancier, retour te zenden naar Leverancier. Daarnaast is Leverancier in dit geval een direct 
opeisbare boete aan HAVEP verschuldigd van € 50,-, vermeerderd met de kosten van het retour 
zenden van de afgekeurde ArAkelen. 

6. Prijzen, factura6e, betaling en res6tu6e 

1. Alle genoemde prijzen op het PlaSorm, de Overeenkomst zijn steeds in EURO en exclusief BTW. 
2. HAVEP is steeds gerechAgd de prijzen voor de Service aan te passen. De actuele prijzen worden door 

HAVEP vermeld op het PlaSorm. 
3. FacturaAe en betaling Bring Your Own verloopt op locaAe van de recyclelaar CVB ecologisAcs. Hier 

wordt via een pinbetaling de factuur voldaan. 
4. FacturaAe en betaling Collect & Send: De service wordt direct bij aanschaf afgerekend via het 

plaSorm met Mollie Payments. Na betaling worden de Inzamelmiddelen verzonden naar Leverancier. 
5. Eenmaal aangeschaEe Inzamelmiddelen kunnen niet geretourneerd worden. HAVEP is niet gehouden 

tot enige resAtuAe, in welke vorm dan ook, met betrekking tot reeds aangeschaEe Inzamelmiddelen. 
Dit geldt eveneens indien HAVEP de Service beëindigt. 

7. Aansprakelijkheid 

1. Behoudens eigen opzet en/of grove schuld is HAVEP nimmer aansprakelijk voor enige schade, in de 
ruimste zin van het woord, voortkomende uit en/of samenhangende met en/of voortvloeiende uit de 
uitvoering van de Service. 

8. Geschillen 

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de 

geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiAng worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter van de rechtbank Zeeland – West Brabant, locaAe Breda 


