Deelnemingsovereenkomst Oudpapierondernemingen

6 mei 2015

DEELNEMINGSOVEREENKOMST OUDPAPIERONDERNEMINGEN

De ondergetekenden:

1.

de stichting Papier Recycling Nederland, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te
Hoofddorp aan de Kruisweg 761, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de
heer drs. E.H.T.M. Nijpels (hierna te noemen ‘PRN’); en

2.

de besloten vennootschap Overschotmanagement Oudpapier en -Karton B.V., statutair gevestigd te
Haarlemmermeer en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Kruisweg 761, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur de heer ir. H. Lingbeek (hierna te noemen
‘Overschotmanagement’); en

3.

de rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht __________________________________________
________________________________________________________________, statutair gevestigd te
__________________________________________, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
____________________________________________, uit naam van haar vestiging te (“postcode en
plaats”), aan de (“weg”), hierna te noemen: "de Oudpapieronderneming";

Overwegende:

a.

dat op 1 mei 2015 Papiervezelconvenant V is ondertekend door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (hierna te noemen: ‘VNG’) en PRN;

b.

dat Papiervezelconvenant V alleen betrekking heeft op de fractie niet-verpakkingen van het
gescheiden ingezamelde Oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens;

c.

dat binnen het in de onderhavige overeenkomst vastgelegde kader leveringsovereenkomsten dienen
te worden gesloten door de Oudpapieronderneming en (een) deelnemende Gemeente(n);

d.

dat ondertekening van de onderhavige overeenkomst open staat voor een Handelsonderneming
(Oudpapieronderneming zonder geijkte elektronische weegbrug op het eigen terrein), mits deze
aantoont dat de door haar ingeschakelde Oudpapieronderneming(en) eveneens een
Deelnemingsovereenkomst Oudpapierondernemingen heeft (hebben) ondertekend (zie ook artikel
7.7) en mits deze (zij) niet tevens door een deelnemende Gemeente op grond van artikel 8 lid 2 van
de Deelnemingsovereenkomst Gemeenten is (zijn) belast met de uitvoering van de verplichtingen van
die Gemeente jegens PRN.

Komen overeen als volgt:
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DEFINITIES

Artikel 1
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1.

Afvalbeheersvergoeding:
de door SVF vastgestelde vergoeding (in cent per kilogram) die in het kader van het inzamel- en
verwerkingsststeem voor Oudpapier door SVF wordt uitgekeerd aan deelnemende gemeenten ter suppletie
van een Ketendeficit, waarbij geldt dat de Afvalbeheersvergoeding (per kilogram), de Standaard
verwerkingskosten (per kilogram) vermeerderd met de Afzetgarantieprijs (per kilogram) niet zal overtreffen;

2.

Afzetgarantieprijs:
de door PRN met Gemeenten overeengekomen gegarandeerde bijdrage tot maximaal €25,- per 1.000 kg aan de
gemeentelijke inzamelingskosten voor het niet-verpakkingendeel van het Oudpapier en -karton uit particuliere
huishoudens, als bijdrage gedurende een Deficitperiode;

3.

Besluit:
Besluit van 27 oktober 2014, houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer
verpakkingen 2014);

4.

Deelnemingsovereenkomst Gemeenten:
de onderhavige overeenkomst tussen PRN en een Gemeente, waarmee de Gemeente zich aansluit bij het
systeem van PRN;

5.

Deelnemingsovereenkomst Oudpapier(handels)ondernemingen:
de overeenkomst tussen PRN en een Oudpapieronderneming / Handelsonderneming /
Oudpapierhandelsonderneming, waarmee de Oudpapieronderneming / Handelsonderneming /
Oudpapierhandelsonderneming zich aansluit bij het systeem van PRN;

6.

Deficitperiode:
een periode waarin sprake is van een Ketendeficit en/of Transportdeficit;

7.

Garantievergoeding:
'Afzetgarantieprijs';

8.

Gemeente:
elke Gemeente of Samenwerkingsverband van Gemeenten, die, respectievelijk dat, een
Deelnemingsovereenkomst Gemeenten heeft gesloten met PRN en SVF en als zodanig is opgenomen op de
lijst met deelnemende Gemeenten, opvraagbaar bij PRN;

9.

Handelsonderneming:
elke gecertificeerde Oudpapierhandelsonderneming die een Deelnemingsovereenkomst heeft gesloten met
PRN, en die als zodanig is opgenomen op de lijst met deelnemende Handelsondernemingen, opvraagbaar bij
PRN. Een Handelsonderneming kan alleen deelnemen door samen te werken met een gecertificeerde en bij
PRN aangesloten Oudpapieronderneming;

10. Ketendeficit:
het negatieve saldo van de op enig moment actuele berekende Internationale Marktprijs voor Oudpapier en karton minus de som van (a) de door of namens PRN periodiek vastgestelde Standaardverwerkingskosten en
(b) de door PRN met Gemeenten overeengekomen Afzetgarantieprijs;
11. (Internationale) Marktprijs:
de verkoopprijs van het bewerkte Oudpapier, inclusief transport naar de afnemer van de
Oudpapier(handels)onderneming in de Benelux en Duitsland;
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12. Oudpapier:
al het Oudpapier en -karton uit Nederlandse particuliere huishoudens, niet zijnde verpakkingen, met
uitzondering van zodanig Oudpapier dat naar bestemming of volgens de geldende stand der techniek naar
zijn aard niet recyclebaar is, zoals papier gebruikt in waardepapier, behang of sanitaire producten;
13. Oudpapieronderneming:
elke gecertificeerde Oudpapieronderneming die een Deelnemingsovereenkomst Oudpapierondernemingen
heeft gesloten met PRN, en die als zodanig is opgenomen op de lijst met deelnemende
Oudpapierondernemingen, opvraagbaar bij PRN;
14. Oudpapierhandelsonderneming:
'Handelsonderneming';
15. Overdrachtspunt:
de geijkte elektronische weegbrug op het eigen bedrijfsterrein van een Oudpapieronderneming;
16. Papier en/of karton:
al het nieuwe papier en karton en/of kant en klare producten van papier en karton, voor toepassingen anders
dan verpakkingen, die op de Nederlandse markt worden gebracht;
17. Papiervezelconvenant:
het convenant tussen PRN en de VNG d.d. 1 mei 2015;
18. Product van karton:
product, niet zijnde een verpakking, waarbij de gewichtscomponent karton het zwaarste deelmateriaal is;
19. Product van papier:
product, niet zijnde een verpakking, waarbij de gewichtscomponent papier het zwaarste deelmateriaal is;
20. Producteigen vervuiling:
al het niet-papiervezel materiaal dat tijdens het productieproces van het betreffende Product van papier of van
karton op of aan het papier of karton wordt gebracht en dat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van dat product.
Voorbeelden zijn opgenomen in Bijlage 1 (Producteigen en Productvreemde vervuiling in Oudpapier);
21. Productvreemde vervuiling:
zowel
(i) al het niet-papiervezel materiaal, niet behorend tot de Producteigen vervuiling, dat
(a) tijdens het gebruik aan het Product van papier of van karton wordt toegevoegd,
(b) in de afvalfase aan het Product van papier of van karton kleeft, of
(c) in de afvalfase door het Product van papier of van karton wordt geabsorbeerd; als
(ii) een Product van papier of van karton dat niet schoon en/of droog is.
Voorbeelden zijn opgenomen in Bijlage 1 (Producteigen en Productvreemde vervuiling in Oudpapier);
22. Samenwerkingsverband van gemeenten:
een openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan in de zin van artikel 8 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen, waaraan uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen deelnemen;
23. Standaardverwerkingskosten:
de som van de kosten van een gemiddelde Nederlandse Oudpapieronderneming voor het innemen, wegen,
reinigen, sorteren, bewerken, balenpersen, opslaan en transporteren naar afnemers in Nederland van uit
huishoudens brongescheiden ingezameld Oudpapier en -karton. Deze kosten worden in opdracht van SVF per
convenantsperiode door een onafhankelijke accountant vastgesteld en jaarlijks geïndexeerd;
24. SVF:
de aan Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) verbonden Stichting Verwijderingsfonds die het fonds voor
niet-verpakkingen van papier en karton beheert;
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25. Transportdeficit:
de kosten van PRN Gemeenten - waarbinnen geen Oudpapieronderneming aanwezig is - voor het transport
van Oudpapier vanaf de gemeentegrens naar de dichtstbijzijnde Oudpapieronderneming, voorzover deze
kosten leiden tot een opbrengst voor de desbetreffende Gemeenten lager dan de Afzetgarantieprijs,
gemaximeerd door SVF volgens het “Protocol ter zake van de vaststelling van de standaard transportkosten”
(bijlage 3);
26. Wachtmaand:
de eerste maand van een aaneengesloten reeks van twee of meer maanden waarin sprake is van een
Ketendeficit en/of Transportdeficit.

HOOFDVERPLICHTINGEN

Artikel 2
2.1

Hoofdverplichtingen PRN
PRN verbindt zich met het oog op artikel 4.3 de Oudpapieronderneming zo spoedig mogelijk in kennis
te stellen van een besluit in de zin van artikel 5 van haar statuten waarbij is vastgesteld dat sprake is
van schaarste.

2.2

PRN verbindt zich met het oog op artikel 3.1 de Oudpapieronderneming zo spoedig mogelijk in kennis
te stellen van een besluit in de zin van artikel 5 van haar statuten waarbij is vastgesteld dat sprake is
van een overschotsituatie.

Artikel 3
3.1

Hoofdverplichtingen Overschotmanagement
Overschotmanagement verbindt zich het door de Oudpapieronderneming aangeboden Oudpapier
en -karton dat aan de kwaliteitseisen voldoet in overschotsituaties af te nemen.

3.2

Overschotmanagement verbindt zich bij afname bedoeld in het eerste lid aan de
Oudpapieronderneming de onvermijdbare kosten te vergoeden die deze maakt ten behoeve van
reinigen, persen tot balen en laden, met uitsluiting van alle andere kosten waaronder die voor
sorteren en transport naar de industrie. Overschotmanagement organiseert het transport vanaf de
Oudpapieronderneming.

Artikel 4
4.1

Hoofdverplichtingen Oudpapieronderneming
De Oudpapieronderneming is verplicht het door een deelnemende Gemeente, waarmee de
Oudpapieronderneming een leveringscontract heeft gesloten, conform de eisen gesteld in de
Deelnemingsovereenkomst Gemeenten en de onderhavige overeenkomst, geleverde Oudpapier en karton onder alle omstandigheden af te nemen, behoudens in het geval het aandeel vervuiling in de
1
levering meer bedraagt dan tien (10) gewichtspercent .

4.2

De Oudpapieronderneming is verplicht zich in te spannen om na ondertekening van deze
overeenkomst een leveringsovereenkomst te sluiten met (een) deelnemende Gemeente(n). Indien en
voor zover een leveringsovereenkomst met terugwerkende kracht wordt afgesloten, heeft zulks
jegens PRN, Stichting Verwijderingsfonds en/of Overschotmanagement geen gevolgen.
1.

Dit betreft de som van de producteigen (5%) en de productvreemde (5%) vervuiling.
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4.3

De Oudpapieronderneming kan door PRN worden verplicht om door een deelnemende Gemeente,
conform de eisen gesteld in de Deelnemingsovereenkomst Gemeenten en de onderhavige
overeenkomst, geleverd Oudpapier en -karton af te nemen tegen marktcondities, ook indien tussen
deze partijen (nog) geen leveringsovereenkomst is gesloten, indien zich een situatie voordoet als
2
bedoeld in artikel 3.3 Deelnemingsovereenkomst Gemeenten . Deze verplichting van de
Oudpapieronderneming geldt zolang over de passende maatregelen van PRN nog niet onherroepelijk
is beslist. Overigens is het in algemene zin noodzakelijk dat een Gemeente en een
Oudpapieronderneming een leveringscontract moeten hebben alvorens zij zich bij PRN kunnen
aansluiten.

4.4

De meting en verrekening van het aandeel vervuiling in een individuele levering wordt gedaan door
de deelnemende Oudpapieronderneming volgens het door PRN met instemming van de VNG
vastgestelde Protocol ter zake van de vaststelling van de vervuilingsgraad van Oudpapier en -karton
dat onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst en de deelnemingsovereenkomst gemeenten.

4.5

De Oudpapieronderneming is verplicht gedurende een situatie van schaarste het door haar van een
deelnemende Gemeente afgenomen Oudpapier en -karton ter verkoop aan te bieden aan de
Industrie, welke laatste het recht heeft te kopen voor de prijs die de Oudpapieronderneming
aantoonbaar elders kan realiseren voor gelijke volumes met gelijke kwaliteit.

4.6

De Oudpapieronderneming verbindt zich niets te doen of na te laten wat de goede werking van het
recyclingsysteem van PRN in gevaar kan brengen.

Artikel 5
5.1

Certificering
De Oudpapieronderneming is verplicht te voldoen en te blijven voldoen aan de certificeringseisen van
de Erkenningsregeling Oudpapier en -Karton, gesteld door PRN welke als bijlage onlosmakelijk
onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst, alsmede de uit die certificering voortvloeiende
verplichtingen na te leven. Indien deze Overeenkomst wordt ondertekend door een
handelsonderneming geldt op deze verplichting uitsluitend voor de handelsonderneming zelf een
uitzondering voor het ten aanzien van de bedrijfsruimte en -middelen bepaalde in artikel 4 van de
certificeringseisen.

5.2

Indien de Oudpapieronderneming meerdere vestigingen heeft dient zij voor alle vestigingen waar
Oudpapier en -karton uit Gemeenten wordt bewerkt en/of opgeslagen aan de vereisten uit hoofde
van het eerste lid te voldoen.

5.3

Indien de Oudpapieronderneming haar certificering verliest c.q. niet langer voldoet aan de
certificeringseisen bedoeld in dit artikel is deze overeenkomst vanaf dat moment van rechtswege
beëindigd. In overleg tussen de Oudpapieronderneming en PRN kan een periode van drie of zes
maanden overeengekomen worden ten einde de Oudpapieronderneming in staat te stellen
hercertificering te realiseren.

2.

Indien de Gemeente door toedoen van (een) Oudpapier(handels)onderneming(en) niet in staat blijkt aan de verplichting,
bedoeld in artikel 2.2 te voldoen, stelt zij PRN daarvan uiterlijk binnen twee maanden na ondertekening van deze
overeenkomst op de hoogte en neemt PRN op haar verzoek passende maatregelen teneinde de goede werking van het
recyclingsysteem te verzekeren.
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Artikel 6
Eigendom
De Oudpapieronderneming verkrijgt de eigendom van het Oudpapier en -karton van de deelnemende Gemeente
waarmee de Oudpapieronderneming een leveringscontract heeft gesloten op het moment van aflevering op het
Overdrachtspunt.

Artikel 7
7.1

Administratie, controle en informatie
De Oudpapieronderneming is verplicht ten behoeve van de controle op de uitvoering van haar
verplichtingen onder deze overeenkomsten een conform de door PRN vastgestelde eisen opgestelde
administratie te voeren en de voor het recyclingsysteem noodzakelijke gegevens aan PRN te
verstrekken. PRN vraagt deze gegevens over het algemeen door zogenaamde monitoringformulieren
bij de Oudpapieronderneming op.

7.2

De Oudpapieronderneming staat in voor de juistheid van de door haar aan een deelnemende
Gemeente afgegeven weegbriefjes.

7.3

De Oudpapieronderneming is verplicht jaarlijks aan het einde van het boekjaar de door haar in het
kader van dit artikel aan PRN verstrekte informatie en gevoerde administratie te doen controleren en
verifiëren door een accountant.

7.4

De Oudpapieronderneming stelt de administratie die op deze overeenkomst betrekking heeft open
voor (accountants)controle door of namens PRN.

7.5

Partijen zullen elkaar terstond op de hoogte stellen van alle feiten en omstandigheden die de
nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst op welke wijze dan ook zouden kunnen
verhinderen of belemmeren.

7.6

Partijen zullen in het kader van deze overeenkomst van elkaar verkregen gegevens waarvan zij weten
of behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, uitsluitend gebruiken ter nakoming van
hun verplichtingen uit deze overeenkomst en zullen deze gegevens overigens op geen enkele wijze
ter beschikking stellen aan derden, behoudens wettelijke verplichting daartoe of uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming daartoe van de verstrekker van de gegevens.

7.7

De Oudpapier(handels)onderneming ondertekent het zogenaamde contractenregister dat door PRN
is
opgesteld
en
waarop
een
gemeente,
de
door
haar
ingeschakelde
Oudpapier(handels)onderneming(en), alsmede de eventuele uitvoeringsorganisaties van de
Gemeente, en Oudpapier(handels)onderneming(en) zijn opgenomen. De door de
Handelsonderneming in te schakelen deelnemende Oudpapierondernemingen dienen tevens
vermeld te worden in het zogenaamde contractenregister.

Artikel 8
Overdracht van verplichtingen aan derde
Het is de Oudpapieronderneming niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PRN haar
verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te dragen of over te dragen aan een derde.

Artikel 9
Vrijheid individuele leveringsovereenkomsten
Deze overeenkomst bevat geen beperkingen of voorschriften ten aanzien van de inhoud van de

Deelnemingsovereenkomst Oudpapierondernemingen

pag. 6 van 9

Deelnemingsovereenkomst Oudpapierondernemingen

6 mei 2015

leveringsovereenkomsten tussen de Oudpapieronderneming en deelnemende Gemeenten, behoudens voor zover
zulks rechtstreeks voortvloeit uit de rechten en verplichtingen van partijen bij die leveringsovereenkomst onder
hun onderscheidene Deelnemingsovereenkomsten en mits die leveringsovereenkomsten geen afbreuk doen aan
de goede werking van het recyclingsysteem in ruime zin als bedoeld in de statutaire doelstellingen van PRN. Met
name is de onderhavige overeenkomst niet van invloed op de vrijheid van de Oudpapieronderneming en de
deelnemende Gemeenten om in de leveringsovereenkomst prijzen vast te stellen.

LOOPTIJD, WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 10
10.1

Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst duurt tot 31 december 2018, met dien verstande dat de bepalingen die
samenhangen met monitoring en betaling over het jaar 2018 van kracht blijven na 2018 voor zover
noodzakelijk voor een goede afronding van de overeenkomst. De overeenkomst treedt in werking per
eerste van de maand volgend op de datum dat deze overeenkomst door de Oudpapieronderneming
ondertekend is en door PRN is ontvangen. Deze overeenkomst kan door elk van partijen worden
opgezegd indien het Papiervezelconvenant V wordt beëindigd. Bepalingen die samenhangen met
monitoring en betaling over de periode voor de beëindiging blijven van kracht na beëindiging van
Papiervezelconvenant V en deelnemingsovereenkomst voor zover noodzakelijk voor een goede
afronding van de overeenkomst.

10.2

Indien na het einde van het laatst geldende Papiervezelconvenant, zie pagina 1 onder a, tussen VNG
en PRN een opvolgend convenant wordt gesloten dan zal deze overeenkomst stilzwijgend worden
voortgezet voor een gelijke periode als van het opvolgende Papiervezelconvenant, tenzij één van de
partijen vóór het aflopen van het convenant deze overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd.

10.3

Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 11
11.1

Wijziging van de overeenkomst
Een wijziging van deze overeenkomst dient door partijen schriftelijk te worden overeengekomen.

11.2

Voor wijziging van de bijlagen bij deze overeenkomst is geen schriftelijke overeenstemming tussen
partijen vereist. Wijziging van de bijlagen geschiedt eenzijdig door PRN.

Artikel 12.
12.1

Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan door de Oudpapieronderneming respectievelijk PRN en/of
Overschotmanagement met onmiddellijke ingang worden beëindigd, indien PRN en/of
Overschotmanagement respectievelijk de Oudpapieronderneming de verplichtingen uit hoofde van
deze overeenkomst, na in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde
redelijke termijn nakomt(nakomen).

12.2

De ingebrekestelling bedoeld in het eerste lid bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de
ernst van de niet nakoming, alsmede een redelijke termijn, van minimaal dertig (30) werkdagen,
waarbinnen de andere partij alsnog aan de verplichtingen kan voldoen.
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12.3

Geen recht op schadevergoeding bestaat bij niet voortzetting van de overeenkomst als bedoeld in
artikel 10 en verlies van certificering als bedoeld in artikel 5.

Artikel 13
13.1

Opschorting, schadevergoeding, beëindiging
Onverminderd artikel 12, zijn PRN en Overschotmanagement respectievelijk de
Oudpapieronderneming gerechtigd hun verplichtingen tegenover de Oudpapieronderneming
respectievelijk PRN en Overschotmanagement per bij aangetekende brief medegedeeld besluit met
onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, indien
de betrokken wederpartij na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim blijft met de nakoming van de
verplichtingen uit deze overeenkomst, dan wel binnen een termijn van zestig (60) dagen na een
ingebrekestelling opnieuw tekort schiet in de nakoming van dezelfde verplichting uit deze
overeenkomst.

13.2

Indien de opschorting bedoeld in het vorige lid niet binnen één maand na het schorsingsbesluit is
opgeheven, is de partij die tot schorsing is overgegaan bevoegd deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen en schadevergoeding te vorderen.

13.3

Indien tegen het schorsingsbesluit krachtens artikel 18 van deze overeenkomst beroep is ingesteld,
gaat de termijn van één maand als in het vorige lid bedoeld, in vanaf het moment nadat de uitspraak
houdende verwerping van het beroep, dan wel niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, is
toegezonden aan partijen.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 14 Enige overeenkomst
Deze overeenkomst behelst alle afspraken tussen partijen en vervangt alle eventueel tussen hen bestaande
schriftelijke of mondelinge afspraken op het gebied bestreken door deze overeenkomst.

Artikel 15
15.1

Exoneratie en vrijwaringclausule
Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade direct of indirect geleden in verband met
werkzaamheden onder deze overeenkomst in de ruimste zin des woords, tenzij deze schade het
gevolg is van opzet of grove schuld.

15.2

De Oudpapieronderneming en PRN zullen elkaar te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van
derden die op enige wijze volgen of samenhangen met werkzaamheden onder deze overeenkomst in
de ruimste zin des woords.

Artikel 16 Ongeldigheidsbepaling
Indien enig onderdeel van deze overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel wijziging van enig onderdeel van de
overeenkomst moet plaats vinden vanwege wetswijzigingen of ander overheidsingrijpen, zijn partijen gehouden te
goeder trouw met elkaar te onderhandelen teneinde een resultaat te bereiken dat zoveel mogelijk aansluit bij
hetgeen partijen met de oorspronkelijke overeenkomst hebben beoogd.
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Artikel 17 Domicilie
Partijen kiezen ieder domicilie aan het adres vermeld in de aanhef van deze overeenkomst, welk adres blijft gelden
tot één der partijen schriftelijk aan de andere partij opgave heeft gedaan van een ander adres.

Artikel 18
18.1

Arbitrage
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

18.2

Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.

18.3

De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

18.4

Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

18.5

Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten.

Artikel 19 Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend op __ _________________ 2016 te Hoofddorp (dit niet
invullen, dat doet PRN).

Stichting PRN
Drs. E.H.T.M. Nijpels
d.d. __ ___________________ 2016

Overschotmanagement Oudpapier en -Karton B.V.
Ir. H. Lingbeek
d.d. __ ___________________ 2016

(handtekening)

(handtekening)

__________________________________________________
(de Oudpapieronderneming)
de heer/mevrouw __________________________________
d.d. __ _____________________ 2016

(handtekening)

Bijlage (1): Protocol ter zake van de vaststelling van de vervuilingsgraad van Oudpapier
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