Aanvraagformulier Vaste Klantcode
A.U.B. afdrukken en opsturen aan: Nationale Reststoffenbeurs
Postbus 65
NL- 6800 AB ARNHEM
Bedrijfsnaam: ..................................................................................................................
Postbus: ............................................ Postcode: ............................................................
Plaats: .............................................................................................................................
Bezoekadres: ..................................................................................................................
Postcode: ................................ Plaats: ...........................................................................
Land: .......................................
Telefoon: .................................................................. Fax: ..............................................
Contactpersoon: .................................................................................................... M / V
E-mailadres: ....................................................................................................................

Ja,

ik vraag hierbij een Vaste Klantcode aan @ 25,- Euro (excl. BTW) 1). Deze toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ik machtig hierbij de Reststoffenbeurs® éénmalig 29,75 Euro (incl.BTW) af te schrijven van:
Bank- / girorekening: .......................................................................................................
Ten name van: ................................................................................................................
KvK-nr.: ...........................................................................................................................
Machtiginggever: .............................................................................................................
Funktie: ...........................................................................................................................
Bij het aangaan van deze overeenkomst verklaart de opdrachtgever zich bekend en
accoord met de Deelnemingsvoorwaarden Reststoffenregistraties Nationale Reststoffenbeurs die op de hierna volgende pagina te raadplegen zijn.
Datum: .....................................................
Handtekening: .......................................................................
1)

alléén via eenmalige incasso-opdracht. Zonder incasso-opdracht berekenen wij 15,- Euro kosten. Mocht u
niet accoord gaan met de afschrijving dan kunt u binnen 5 dagen uw bank opdracht geven het bedrag terug
te boeken.
Een alternatief is om vooraf 29,75 Euro over te maken op ons Postbanknummer 943095 t.n.v. Nationale
Reststoffenbeurs. U ontvangt n.a.v. uw betaling een factuur met BTW.
Bedrijven uit België kunnen 25,- Euro (excl. BTW indien vermelding van het Internationale BTW-nr.) overmaken op rekeningnummer IBAN NL09 PSTB 0000 9430 95 van de Postbank NV te Amsterdam t.g.v.
Nationale Reststoffenbeurs. BIC van de bank: PSTBNL21. Voor overige abonnees uit België geldt een prijs
van 29,75 Euro (incl. BTW).
Deelnemingsvoorwaarden staan op de volgende pagina.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN RESTSTOFFENREGISTRATIES
Nationale Reststoffenbeurs
Artikel 1: Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan
onder:
"Opdrachtnemer": Ron's Activiteiten
BV tevens h.o.d.n. "Nationale Reststoffenbeurs", KvK-nr. 09070698.
"Opdrachtgever": Hij die zich in verband met de koop van zaken en/of
diensten jegens Ron's Activiteiten BV
heeft verbonden of met dat doel in
onderhandeling is.
“Overeenkomst": De tussen partijen
gesloten over eenkomst waarop deze
voorwaarden door opdrachtnemer
toepasselijk zijn verklaard.
1.2. Door gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen ter verwerking tot een z.g. reststofregistratie
verklaart de opdrachtgever zich bekend met en accepteert hij deze voorwaarden, zulks ook met betrekking
tot toekomstige opdrachten.
1.3. Van deze voorwaarden kan alleen
worden afgeweken middels een afzonderlijke en voor iedere opdracht
apart aangegane schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden hebben in alle gevallen voorrang boven
de door de opdrachtgever in offertes,
correspondentie, facturen en dergelijke van toepassing verklaarde voorwaarden.
1.4. Onder reststofregistratie wordt in
deze voorwaarden verstaan het geheel van gegevens dat betrekking
heeft op de reststof zoals dat door de
opdrachtnemer wordt opgebouwd,
verwerkt en onderhouden.
1.5. Onder opdrachtgever wordt verstaan
degene die gegevens ter verwerking
tot een reststofregistratie aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.
1.6. Onder bemiddelingsinformatie wordt
verstaan het naar aanleiding van de
reststofregistratie op verzoek van
derden aan de opdrachtgever verstrekken van gegevens ten behoeve
van de reststofverhandeling.
Artikel 2: Reststofregistratie
2.1. Tegen betaling van een periodieke
bijdrage neemt de opdrachtnemer op
zich de, ten behoeve van de reststofregistratie door de opdrachtgever verstrekte, gegevens in haar databestand te verwerken en op te slaan en
die gegevens uitsluitend te gebruiken
overeenkomstig de doelstellingen van
de opdrachtnemer en het in deze
voorwaarden vermelde.
2.2. Ter bewaking van de kwaliteit van het
bestand staat het de opdrachtnemer
zonder nadere redengeving vrij een
opdracht te weigeren alsmede te bepalen dat zekere, door de opdrachtgever opgegeven gegevens, betrekking hebbende op de reststof, geheel
of gedeeltelijk niet in haar databestand worden opgenomen.
2.3. De opdrachtnemer zal de reststofregistratie, zoals die betrekking heeft
op de opdrachtgever en in het databestand is opgenomen, desgevraagd
ter kennis van de opdrachtgever stellen. De opdrachtgever zal eventuele
wijzigingen in zijn reststofregistratie
aan de opdrachtnemer melden. De
opdrachtgever staat er voor in dat de
door hem aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens juist en betrouw-

baar zijn. De opdrachtnemer is gerechtigd de reststof registratie te wijzigen en/of aan te vullen dan wel te
verwijderen indien bij periodieke controle blijkt dat de reststofregistratie
niet meer met de werkelijkheid overeenkomt.
2.4. De opdrachtgever is overeenkomstig
de toepasselijke voorwaarden en tarieven van de opdrachtnemer gerechtigd tot het gebruik van de door de
opdrachtnemer geboden diensten.
Artikel 3: Gebruiksrecht gegevens en
bemiddelingsinformatie
3.1. Door gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen geeft
de opdrachtgever de op drachtnemer
het recht om binnen haar doelstellingen vrijelijk over die gegevens te beschikken. In het bijzonder is de opdrachtnemer gerechtigd de reststofregistratie aan een ander of aan anderen dan de opdrachtgever, al dan niet
tegen vergoeding, ter beschikking te
stellen.
3.2. Alleen de opdrachtgever is gerechtigd
gebruik te maken van de diensten
van de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door
de opdrachtnemer verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 4: Duur van de opdracht
4.1. De gegevens betrekking hebbende
op de reststofregistratie worden voor
de duur als tussen de opdrachtgever
en de opdrachtnemer overeengekomen opgenomen in het databestand
van de opdrachtnemer, echter niet
dan nadat de bijdrage als bedoeld in
artikel 5 door de opdrachtgever is betaald.
4.2. De reststofregistratie wordt steeds
automatisch verlengd voor tenminste
een zelfde periode als oorspronkelijk
overeengekomen, tenzij een van de
partijen de overeenkomst schriftelijk
voor afloop van de overeengekomen
respectievelijk de ingevolge deze
voorwaarden verlengde periode opzegt overeenkomstig het daaromtrent
tussen partijen bepaalde.
4.3. Ingeval van faillissement, surséance
van betaling of niet nakomen van de
verplichtingen zijdens de opdrachtgever is de opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd een
verstrekte opdracht tot opname in het
databestand niet in behandeling te
nemen, dan wel in geval aan een opdracht reeds gehoor is gegeven, de
gegevens uit het bestand te verwijderen, zonder dat de opdrachtgever een
reeds betaalde bijdrage kan terugvorderen.
Artikel 5: Tarieven en betaling
5.1. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer bij vooruitbetaling een bijdrage
overeenkomstig de door de opdrachtnemer vastgestelde tarieven verschuldigd.
5.2. De opdrachtnemer is gerechtigd na
afloop van de overeengekomen registratieperiode c.q. de ingevolge deze
voorwaarden verlenging daarvan de
hoogte van de bijdrage te wijzigen
waaromtrent hij de opdrachtgever

vooraf zal informeren. Betaling van
de bijdrage is door de opdrachtgever
binnen 14 dagen na de dagtekening
van de factuur verschuldigd. Door
verstrijken van deze betalingstermijn
is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer, zonder dat schriftelijke
ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf die datum waarop
betaling behoorde plaats te vinden de
wettelijke rente verschuldigd. Korting
of compensatie is niet toegestaan.
5.3.Alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke ter incassering
van de door de opdrachtgever aan
de opdrachtnemer verschuldigde bijdrage, komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de
Orde van Advocaten, zulks met een
minimum van E 180,- per geval exclusief B.T.W.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1.De opdrachtnemer en de verschillende instanties die zijdens de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, zijn in geen geval aansprakelijk te stellen voor schade in welke aard dan ook, veroorzaakt door of verband houdend met
het opslaan en ter beschikking stellen van gegevens.
6.2.De opdrachtnemer aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de
juistheid en bruikbaarheid van de
door haar ter beschikking gestelde
informatie.
6.3.De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist, niet volledig vermelden van gegevens of voor
het verloren gaan daarvan.
6.4.Ingeval de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft
verstrekt of ingeval de opdrachtgever
de aan hem ter beschikking gestelde
informatie gebruikt in strijd met deze
voorwaarden, is de opdrachtgever
aansprakelijk voor alle nadelen die
daardoor voor de opdrachtnemer ontstaan.
6.5.De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van
derden op grond van ter beschikking
gestelde of verleende informatie.
Artikel 7: Overdracht van rechten
Het is de opdrachtgever niet toegestaan
zijn rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te
dragen.
Artikel 8: Geschillen
Deze overeenkomst wordt beheerst door
Nederlands recht. Alle geschillen welke
direct of indirect voortvloeien uit deze
overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
Artikel 9: In werking treding
Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn laatstelijk herzien en
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder depotnummer 43/1996 d.d. 24 juli 1996 en
zijn van kracht vanaf genoemde datum.

