Lidmaatschapovereenkomst van het Recytyre Versie 2.0 van 31 maart 2010

Onderhavige Overeenkomst, hierna « de Overeenkomst » genaamd, definieert de modaliteiten voor
de toetreding tot het Recytyre systeem, evenals de rechten en plichten van de partijen. De
Overeenkomst wordt opgesteld om de individuele titularis van een aanvaardingsplicht voor
afvalbanden de mogelijkheid te bieden de uitvoering van deze aanvaardingsplicht over te dragen aan
Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België.
Daar het Lid beroep wenst te doen op Recytyre om hem te vertegenwoordigen in het kader van zijn
aanvaardingsplicht voor afvalbanden en daarom wenst toe te treden tot het Recytyre systeem door
de huidige overeenkomst te aanvaarden,
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 - Definities
Voor de goede uitvoering van de Overeenkomst wordt verstaan onder:
« Recytyre » : Een vereniging zonder winstoogmerk, geregeld door de wet van 27 juni 1921, werd op
9 februari 1998 opgericht door de belangrijkste bandenfabrikanten, de invoerders en de organismen
die binnen FEDERAUTO vertegenwoordigd zijn, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te
1140 Brussel, Jules Bordetlaan 164 en die tot doel heeft de belangen van haar leden te verdedigen
zoals deze bepaald zijn in haar statuten en voor zover deze belangen betrekking hebben op de
uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afvalbanden in België.
« Lid » : Fysieke of rechtspersoon, geldig vertegenwoordigd in het kader van deze overeenkomst, en
die door zijn aanvaarding van de huidige overeenkomst, de uitvoering van zijn wettelijke
aanvaardingsplicht voor afvalbanden in België wenst toe te vertrouwen aan Recytyre.
« De partijen » : De fysieke of rechtspersonen die bekwaam zijn en de wil hebben om deze
overeenkomst af te sluiten, in dezer, Recytyre en het Lid.
« Recytyre systeem » : Het operationeel en financieringssysteem dat bedoeld is om Recytyre toe te
laten om, voor rekening van haar leden, de uitvoering van de Aanvaardingsplicht voor Afvalbanden
te verzorgen.
« Reglementering » : De juridische basis van de aanvaardingsplicht voor afvalbanden zoals deze
gedefinieerd wordt in elk van de drie Gewesten.
« Overeenkomst » : De huidige overeenkomst, met inbegrip van alle mogelijke toekomstige en
huidige bijlagen, zowel bij de inwerkingtreding van het huidig document als later medegedeeld,
alsook alle latere wijzigingen en toevoegingen.
« Op de Markt brengen » : De levering of terbeschikkingstelling tegen betaling of gratis, met inbegrip
van de invoer op het douanegrondgebied.
« Aanvaardingsplicht » : De aanvaardingsplicht zoals gedefinieerd in de Reglementering. Conform de
Reglementering en milieubeleidsovereenkomsten kunnen de operationele modaliteiten van de
aanvaardingsplicht verschillen voor elk van de drie Gewesten.
« Afvalbanden » : De banden waarop de Aanvaardingsplicht betrekking heeft zijn met name alle
rubberen banden, volrubberen banden of luchtbanden, met inbegrip van bandages maar
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uitgezonderd fietsbanden, ten belope van de jaarlijkse hoeveelheden van nieuwe banden die in
België op de markt gebracht worden door de leden van Recytyre. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten :
Afvalbanden onderworpen aan de richtlijn betreffende autowrakken (Richtlijn 2000/53/EG van het
Europees Parlement en van de Raad van 18 september 2000, betreffende autowrakken en/of zoals
deze omgezet werd in elk van de drie Gewesten).
« Informatieplicht » : De periodieke informatieplicht zoals beschreven in de Reglementering.
« Type band » : Alle kenmerken van een band, zoals het gewicht, volume en gebruik.
« Pool » : Onafhankelijk beheersorganisme, gemandateerd door Recytyre.
« Website van Recytyre » : internetplatform toegankelijk via www.recytyre.be
Artikel 2 - Voorwerp van de Overeenkomst
2.1. Door de aanvaarding van de Overeenkomst verklaart het Lid zich aan te sluiten bij het Recytyre
systeem. Hij verbindt zich er tevens toe alle bepalingen van de Overeenkomst na te leven en aan
Recytyre de in het artikel 5.2. overeengekomen financieringsbijdragen te betalen.
2.2. De informatie die vereist is in het kader van de verklaringen zullen door het Lid aan de Pool
verschaft worden. De Pool garandeert het Lid dat de informatie vertrouwelijk gebruikt zal worden.
2.3. Door zijn aansluiting bij het Recytyre systeem geeft het Lid aan Recytyre, die aanvaardt, de
opdracht om in zijn naam en voor zijn rekening, alle handelingen te stellen die nodig zijn voor de
uitvoering van zijn Aanvaardingsplicht en van zijn Informatieplicht, alsook voor de goede werking
van het Recytyre systeem, overeenkomstig de bepalingen vastgesteld in de Reglementering en in de
milieubeleidsovereenkomsten.
Artikel 3 - Toepassingsgebied
3.1. Het lidmaatschap van het Recytyre systeem heeft betrekking op alle Afvalbanden waarvoor bij
het Lid een Aanvaardingsplicht en/of Informatieplicht bestaat en meer specifiek op alle banden
bestemd voor de Belgische vervangingsmarkt en markt van eerste montage (O.E.), evenals op
banden waarmee nieuwe machines en voertuigen zijn uitgerust en die niet onderworpen zijn aan de
richtlijn op autowrakken (Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 18
september 2000 betreffende autowrakken).
3.2. De Overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de uitvoering van de Aanvaardingsplichten
voor afvalbanden van het Lid die van kracht zijn binnen de drie Gewesten die het grondgebied van
België uitmaken.
Artikel 4 - Duur
4.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op de datum van
aanvaarding en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
4.2. Behoudens opzegging conform het artikel 9.1.1. zal de Overeenkomst stilzwijgend verlengd
worden met extra periodes van één jaar vanaf haar vervaldag.
4.2. De Overeenkomst kan vervroegd beëindigd worden volgens de modaliteiten die bepaald zijn in
het artikel 9.
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Artikel 5 – Overeenkomsten en financieringsbijdrgen
5.1. Algemeen
5.1.1. Het lid verbindt zich ertoe om bij het verkoop van iedere nieuwe band, onderworpen aan de
Aanvaardingsplicht, een milieubijdrage aan te rekenen, waarvan het bedrag door Recytyre zal
worden vastgesteld, en dit bedrag duidelijk te vermelden op de factuur, per band en per Type band.
Het lid verbindt zich er tevens toe de als dusdanig geïnde bedragen te storten aan de daartoe door
Recytyre aangestelde Pool. De Types banden, de categorieën milieubijdragen en hun bedragen
kunnen op de website van Recytyre geraadpleegd worden.
5.1.2. Voor elke nieuwe band die niet door het Lid zelf verkocht werd, maar waarvoor hij voor
rekening van een derde een dienstverlening uitvoert die bestaat uit het monteren van de nieuwe
band op het voertuig of de machine, verbindt het Lid zich ertoe tijdens deze dienstverlening het
bedrag te innen van de door Recytyre gedefinieerde milieubijdrage voor het overeenkomstig Type
band en voor zover de derde niet in staat is te bewijzen dat het bedrag van voornoemde
milieubijdrage al eerder betaald werd. Het Lid verbindt zich ertoe om de dusdanig geïnde bedragen
aan de hiertoe door Recytyre aangestelde Pool te storten.
5.1.3. Teneinde Recytyre in de mogelijkheid te stellen haar missie uit te voeren, zal het Lid
gedurende de looptijd van de Overeenkomst de hierin bedoelde financieringsbijdragen betalen,
overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten.
5.1.4. De financieringsbijdragen bestaan uit:
- het forfaitair lidgeld waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgelegd door de Algemene
Vergadering op basis van een financieel plan dat door de Raad van Bestuur wordt
voorgelegd.
- de milieubijdragen waarvan de bedragen worden bepaald per Type band en vastgelegd
worden via een beslissing van de Raad van Bestuur.
- de éénmalige bijzondere bijdrage van een bedrag vast te stellen volgens het principe
bepaald in het artikel 5.2.3. van onderhavige Overeenkomst.

Het bedrag, de berekeningswijze en de aanwending van de financieringsbijdragen zijn van
rechtswege van toepassing op de huidige Overeenkomst vanaf de datum van inwerkingtreding zoals
vastgelegd door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
5.1.5. De bedragen van de verschillende bijdragen zijn onderworpen aan 21% BTW.
5.1.6. Voor de betaling van de sommen die het Lid aan Recytyre verschuldigd is, zal het Lid aan
Recytyre een bankdomiciliëringsformulier terugsturen dat naar behoren is ingevuld en voor akkoord
is ondertekend en dit in de maand die volgt op de ondertekening van onderhavige Overeenkomst.
5.1.7. Bij afwezigheid van schriftelijke formele protest van het Lid binnen de acht dagen na ontvangst
van de factuur of kredietnota, worden de documenten die door Recytyre of zijn vertegenwoordiger
t.a.v. het Lid worden opgesteld, als geldig beschouwd.
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5.2. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de verschillende bijdragen
5.2.1. Het forfaitair lidgeld van een eenmalig bedrag van € 100 (honderd euro) wordt voorzien voor
de dekking van de dossieropeningskosten en de inlijving in de gegevensbank van Recytyre .
5.2.2. Het lid zal, vanaf de datum van inwerkingtreding van de huidige Overeenkomst, aan Recytyre
een milieubijdrage verschuldigd zijn voor alle nieuwe banden die aan een Aanvaardingsplicht
onderworpen zijn en die hij op de Belgische Markt bracht gedurende het kalenderjaar in zijn
hoedanigheid van producent/invoerder en waarvoor voorafgaandelijk geen milieubijdrage werd
gestort in België aan Recytyre. De bedragen van de milieubijdragen worden vastgesteld door
Recytyre, per categorie en Type van banden.
5.2.3. Het Lid zal een bedrag verschuldigd zijn dat berekend wordt op basis van alle nieuwe banden
die aan een Aanvaardingsplicht onderworpen zijn en die door het Lid op de Belgische Markt
gebracht werden in de periode tussen de datum van inwerkingtreding van de uitvoering van de
Aanvaardingsplicht door Recytyre en de datum van ondertekening van de onderhavige
Overeenkomst en waarvoor het Lid :
a) ofwel geen bewijs kan aanbrengen dat hij reeds aan zijn leverancier een milieubijdrage heeft
betaald ;
b) ofwel geen bewijs kan aanbrengen dat hij reeds zijn Aanvaardings- en Informatieplicht is
nagekomen.
De verschuldigde bijzondere bijdragen worden altijd berekend op basis van de bedragen van de
milieubijdragen zoals deze van toepassing waren voor de desbetreffende periodes.
5.2.4. Wanneer het Lid in gebreke blijft een aangifte in te dienen conform het artikel 6.1 voor één of
meerdere periodes (gebrek aan een aangifte op de vervaldatum), zal hem automatisch een forfait,
« voorlopige aangifte » genaamd, opgelegd worden voor elke desbetreffende periode. Dit bedrag
zal door Recytyre vastgelegd worden bij de toetreding en zal jaarlijks herzien worden. Iedere
wijziging van dit bedrag zal per e-mail aan het Lid betekend worden. Deze voorlopige aangifte is
enkel van toepassing op aangiftes die betrekking hebben op invoeren.
De toepassing van deze voorlopige aangifte zal leiden tot de opstelling van een factuur die binnen de
30 dagen volgend op de maand waarop de aangifte betrekking heeft betaald moet worden via
bankdomiciliëring. Van zodra het Lid een definitieve aangifte ingediend zal hebben voor de
desbetreffende periode zal er een regularisatie plaatsvinden.
5.2.5. Recytyre kan de bestaande financieringsbijdragen op elk moment unilateraal wijzigen met het
oog op het bereiken van haar doelstellingen en/of een financieringsbijdrage bepalen of nieuwe
financieringsbijdragen bepalen zonder andere verplichtingen dan een publicatie op de website van
Recytyre en een kennisgeving via e-mail aan het lid.
5.3. Periode waarvoor de financieringsbijdragen verschuldigd zijn
5.3.1. Behoudens andersluidende bepaling, zijn de financieringsbijdragen verschuldigd vanaf de
datum van inwerkingtreding van de onderhavige Overeenkomst en voor de volledige duur van deze
Overeenkomst.
5.4. Betaling van de financieringsbijdragen
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5.4.1. De Pool zal voor rekening van Recytyre bij inwerkingtreding van deze Overeenkomst voor het
Lid een factuur opstellen voor betaling van het lidgeld. Deze factuur dient per bankdomiciliëring
betaald te worden binnen de 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
5.4.2. De Pool zal voor rekening van Recytyre en op grond van de inlichtingen die door het Lid
worden verschaft conform het artikel 6.1, een factuur opstellen voor de betaling van de
milieubijdragen die het Lid verschuldigd is voor de nieuwe banden die gedurende de voorafgaande
maand op de markt zijn gebracht. Het valideren van de aangifte door het lid zal leiden tot de uitgifte
van een factuur voor de inhoud van deze aangifte. Deze factuur zal per bankdomiciliëring betaald
moeten worden binnen de 30 dagen na einde maand waarop de aangifte betrekking heeft.
5.4.3. Ingeval overeenkomstig artikel 5.2.3. het Lid aan Recytyre een bijzondere éénmalige bijdrage
verschuldigd is, zal de Pool voor rekening van Recytyre een factuur opstellen voor de betaling van
deze bijzondere bijdrage, onmiddellijk na de ontvangst van de gegevens die door het Lid worden
verschaft en desgevallend na nazicht van deze gegevens conform de bepalingen van het artikel 6.2.
Deze factuur dient per bankdomiciliëring betaald te worden binnen de 30 (dertig) dagen te rekenen
vanaf de factuurdatum.
5.4.4. De door Recytyre uitgegeven facturering gebeurt in elektronische vorm. De facturen worden
gratis ter beschikking gesteld. Deze dienst vereist minimum een internetverbinding die via een
computer toegankelijk is. Eventuele kosten voor deze verbinding zijn enkel ten laste van het lid.
Recytyre zal het lid administratieve kosten voor een bedrag van 5,- Euro, exclusief BTW kunnen ten
laste leggen per papieren factuur of kredietnota die verstuurd zou moeten worden. Het verzenden
van ieder duplicaat op verzoek van het Lid zal administratieve kosten kunnen met zich meebrengen
ten belopen van een bedrag van 10,- Euro, exclusief BTW die aan het lid aangerekend zullen worden.
In dit opzicht zal het lid erop toezien Recytyre onmiddellijk op de hoogte te brengen ingeval van
wijziging van de factureringsgegevens.
5.4.5. Voor elk bedrag, ongeacht om welk bedrag het gaat, dat niet betaald is op de vervaldatum, zal
het Lid van rechtswege en zonder ingebrekestelling of extra formaliteiten door de Pool en namens
en voor rekening van Recytyre de volgende bedragen moeten betalen:
- verwijlinteresten, berekend aan de wettelijke interestvoet, tot de volledige betaling van dit
bedrag;
- alle kosten die Recytyre rechtstreeks of onrechtstreeks is aangegaan met het oog op het
uitvoeren van de Aanvaardingsplichten van het Lid.
Artikel 6 - Mededeling en behandeling van de gegevens
6.1 Algemeen
6.1.1. Het Lid verbindt zich ertoe om aan de Pool, de maandelijkse en jaarlijkse aangiftes te
bezorgen, in elektronische vorm of via de ad-hocformulieren die op de website van Recytyre
beschikbaar zijn, en dit binnen de hierna bepaalde termijnen.
6.1.2. Het lid zal elke maand aan de Pool, ten laatste de tiende (10e) werkdag na het einde van de
maand waarop de aangifte slaat, een aangifte indienen met betrekking tot het Type band zoals
bepaald in de lijst met milieubijdragen die geraadpleegd kan worden op de website van Recytyre,
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het totaal aantal ingevoerde banden (op de Markt gebracht) en het totaal aantal uitgevoerde
banden tijdens de maand waarop de aangifte betrekking heeft.
6.1.3. Voor wat het aantal uitgevoerde banden betreft, zal elk Lid erop toezien in de aangifte geen
banden op te nemen waarvoor hij niet het bewijs kan leveren een milieubijdrage betaald te hebben
aan Recytyre op het ogenblik van de aankoop of een bijzondere éénmalige bijdrage op het ogenblik
van zijn toetreding. Het recht op terugbetaling van de milieubijdrage bij de uitvoer wordt niet
bepaald door de datum van aankoop van de banden door het Lid, maar wel door het feit dat men
weet of het lid een milieubijdrage betaald heeft op de banden. Indien er een milieubijdrage werd
betaald bij de aankoop, dan heeft het lid recht op een terugbetaling. Werd er geen bijdrage betaald
bij de aankoop, dan bestaat er geen enkel recht op terugbetaling bij de uitvoer, zelfs niet al deze
banden uitgevoerd worden na het afsluiten van onderhavige Overeenkomst tussen de partijen.
6.1.4. Zelfs al wordt er geen enkele activiteit inzake het op de markt brengen van nieuwe banden die
aan een Aanvaardingsplicht onderworpen zijn, uitgeoefend tijdens een periode, dan zal het Lid toch
verplicht zijn bij de Pool een « nihil » aangifte in te dienen voor deze periode.
6.1.5. Ingeval van niet-aangifte op de vervaldatum van de periode zal er een factuur gelijk aan het
vooraf bepaald maandelijks forfait conform het artikel 5.2.4. opgesteld worden. Deze factuur zal per
bankdomiciliëring betaald moeten worden binnen de 30 dagen die volgen op de maand waarop de
aangifte betrekking heeft. Van zodra het Lid een definitieve aangifte ingediend zal hebben, zal de
regularisatie van het forfait plaatsvinden.
6.1.6. Ingeval een fout is vastgesteld in de inhoud van de aangifte, na validatie van deze aangfite
door het Lid, zal het Lid overgaan tot rechtzetting van de foutieve gegevens in de eerstvolgende
periode die volgt de aangifteperiode waarin de fout gebeurde. Recytyre behoudt zich het recht om
het Lid te verzoeken een vroegtijdige rechtzetting in te dienen wanneer de hoogte van deze
rechtzetting het eist.
6.1.7. De Pool moet de jaarlijkse aangiftes, die de 12 maandelijkse aangiften van een kalenderjaar
consolideren, ten laatste op 15 februari van het daaropvolgende kalenderjaar ontvangen hebben. De
gegevens die worden verstrekt moeten op betrouwbare en controleerbare wijze worden
bijeengebracht volgens de procedures en criteria die Recytyre ter zake heeft vastgesteld.
6.1.8. Deze formulieren betreffende de jaarlijkse aangiftes moeten door een bedrijfsrevisor of een
onafhankelijke accountant echt verklaard worden. Deze echtverklaring alsook de daarmee gepaard
gaande kosten zijn ten laste van het Lid. Door zijn lidmaatschap verbindt het Lid er zich toe zich te
onderwerpen aan de controleprocedures die door Recytyre worden bepaald.
6.1.9. Ingeval van betwisting van de geconsolideerde gegevens, zal het Lid de Pool daar onmiddellijk
van op de hoogte brengen zodat er overgegaan kan worden tot een regularisatie. Deze regularisatie
zal administratieve kosten met zich meebrengen die ten laste van het Lid zijn.
6.2 Beheer
6.2.1. Het Lid zal in (een) dossier(s) dat/die speciaal daartoe is/zijn aangelegd, alle
berekeningselementen en stukken en/of informaticabestanden bijhouden, die gebruikt werden om
de maandelijkse en jaarlijkse aangiften op te stellen. Recytyre behoudt zich het recht voor om op elk
ogenblik door een daartoe naar behoren aangestelde persoon, gebonden aan het beroepsgeheim,
over te gaan tot de verificatie die noodzakelijk is teneinde de nauwkeurigheid van de door het Lid
verstrekte inlichtingen na te gaan.
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6.2.2. De kosten inzake controle, die worden gemaakt op initiatief van Recytyre, zijn ten haren laste,
tenzij de milieubijdragen die verschuldigd zijn en berekend op grond van de gecorrigeerde jaarlijkse
aangifte meer dan 5 procent (5 %) overschrijden van het totaal van de betaalde milieubijdragen.
In dergelijk geval, zullen de kosten inzake controle volledig aan het Lid aangerekend worden.
6.2.3. Indien op grond van de controles voorzien in artikel 6.2.1. en om welke reden dan ook,
Recytyre of zijn gevolmachtigde tot de vaststelling zou komen dat er in de documenten waarvan
sprake in artikel 6.1. onregelmatigheden zijn, dan zal dergelijk Lid gehouden zijn, ingeval van
klaarblijkelijke onachtzaamheid of fraude of poging daartoe, aan Recytyre te betalen, zowel de
ontdoken bijdragen verhoogd met verwijlinteresten berekend aan de wettelijke interestvoet alsook,
ten titel van schadevergoeding, een bijkomend bedrag dat gelijk zal zijn aan de ontdoken bijdragen.
Artikel 7 - Verplichtingen van Recytyre
7.1. Recytyre verbindt zich ertoe de haar oplegde reglementaire verplichtingen na te leven, en het
nodige te doen om de vereiste machtigingen te behouden, alsook te waken over de uitvoering van
de Aanvaardingsplicht en de periodieke Informatieplicht, in naam en voor rekening van het Lid.
7.2. Teneinde de vertrouwelijkheid van de door het Lid geleverde informatie te waarborgen,
vertrouwt Recytyre aan de Pool, gebonden aan het beroepsgeheim, het beheer toe van deze
informatie. Recytyre verzekert het Lid dat de informatie die door de Pool aan Recytyre verstrekt zal
worden in het kader van de uitvoering van de Aanvaardingsplicht, volledig anoniem en vertrouwelijk
behandeld zal worden.
7.3. Alleen de geschillencommissie die in het kader van het Recytyre systeem wordt ingesteld, kan,
indien nodig en overeenkomstig haar reglement, inzage hebben in de inlichtingsbronnen die in het
bezit zijn van de Pool, in het kader van de regeling van geschillen waarover deze commissie zich
moet buigen.
7.4. Deze vertrouwelijkheidsplicht doet geen afbreuk aan de wettelijke en dwingende
mededelingsverplichting die Recytyre heeft of zou kunnen hebben op basis van een wet of
reglementaire bepaling.
7.5. Recytyre verbindt zich er enerzijds toe de volledige lijst van de Types banden en hun respectieve
milieubijdragen op te stellen, bij te werken en te publiceren en anderzijds een volledige Ledenlijst op
te stellen, bij te werken en te publiceren. Recytyre is gemachtigd de Ledenlijst geheel of gedeeltelijk
in haar eigen publicaties of mededelingen te gebruiken.
7.6. Met uitzondering van de naam van elk Lid, is Recytyre slechts gerechtigd om merken, logo’s of
andere identificeringselementen van leden te gebruiken, met name voor informatieve doeleinden,
nadat het Lid daartoe voorafgaandelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft verleend die ook de
voorwaarden inzake dit gebruik mag bepalen.
7.7. De jaarrekening en de statuten van Recytyre alsook de verschillende jaarlijkse
activiteitenverslagen die door haar Algemene Vergadering worden goedgekeurd, zullen op de
maatschappelijke zetel van Recytyre ter beschikking liggen van elk Lid gedurende de kantooruren.
Artikel 8 - Geschillenregeling
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8.1 Ingeval van geschillen m.b.t. de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige
Overeenkomst, zal de geschillencommissie moeten beslissen over een verzoeningsvoorstel met het
oog op het bereiken van een minnelijke regeling. Indien zulks echter niet zou slagen, dan zullen
uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.
8.2 De Overeenkomst is opgesteld in het Nederlands en het Frans. Het lid aanvaard dat in geval van
tegenstrijdigheden tussen beide versies, de Franstalige versie beslissend zal zijn.
Artikel 9 - Einde van de Overeenkomst
9.1. Beëindiging zonder fout
9.1.1. Elk van de partijen kan de stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst voorkomen mits een
opzeggingstermijn van drie (3) maanden vóór de in het artikel 4.1. bepaalde vervaldatum. Deze
opzegging zal aan de andere partij bericht worden door middel van een aangetekende schrijven met
ontvangstbewijs.
9.1.2. Een beëindiging geeft geen enkel recht op een terugbetaling van het lidgeld, de bijzondere
bijdragen of milieubijdragen die al aan Recytyre gestort werden.
9.1.3.. De Overeenkomst zal automatisch eindigen, door eenvoudige kennisgeving en zonder andere
formaliteit ingeval Recytyre ontbonden zou worden of definitief een einde zou stellen aan haar
activiteiten of indien het Lid het voorwerp zou uitmaken van een vrijwillige ontbinding, of een
gerechtelijk akkoord zou aanvragen of onder voorlopig bewindvoerder of sekwester geplaatst zou
worden, alsook ingeval van faillissement.
9.2 Verbreking ten laste van het Lid
Recytyre zal de overeenkomst van rechtswege kunnen beëindigen, ten laste van elk Lid, door het
versturen van een aangetekend schrijven, zonder opzegtermijn noch schadevergoeding en zonder dat
daartoe een voorafgaande rechterlijke tussenkomst zou zijn vereist, ingeval:
(i) van tekortkoming door het Lid m.b.t. de verplichtingen opgelegd krachtens de
onderhavige Overeenkomst en waarbij na ingebrekestelling door Recytyre met kennisgeving
van het voornemen om de overeenkomst te beëindigen, binnen twintig (20) werkdagen
geen gevolg gegeven zou worden aan de ingebrekestelling;
(ii) Recytyre tot de vaststelling zou komen dat er nieuwe onregelmatigheden in de aangifte
zijn, voortvloeiend uit klaarblijkelijke onachtzaamheid of fraude of poging daartoe van het
Lid, terwijl zo’n Lid reeds op grond van artikel 6.2.3. tot schadeloosstelling verplicht zou zijn
geweest.
Recytyre is van deze ingebrekestelling vrijgesteld als blijkt dat de aangevoerde nalatigheid niet
verholpen kan worden of zodanig ernstig is dat elke voortzetting van de relaties beschreven in de
huidige Overeenkomst onmiddellijk onmogelijk wordt. Dit zal met name het geval zijn bij valse
aangiftes.
In de omstandigheden beschreven in het huidige artikel 9.2 zal Recytyre ook het recht hebben de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
9.3. Beëindiging ten laste van Recytyre
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Het Lid zal de Overeenkomst van rechtswege kunnen beëindigen, ten laste van Recytyre, door het
versturen van een aangetekend schrijven, zonder opzegtermijn noch schadevergoeding en zonder
dat daartoe een voorafgaande rechterlijke tussenkomst zou zijn vereist, ingeval ernstige
tekortkoming, toeschrijfbaar aan Recytyre, van de verplichtingen die ten haren laste gelegd worden
door de Overeenkomst en waaraan geen gevolg zou zijn gegeven binnen de twintig (20) werkdagen
na ingebrekestelling door het Lid.
9.4. Gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst
9.4.1. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst conform artikel 9.1., zal geen enkele partij
gehouden zijn tot schadevergoeding aan de andere partij, noch tot opzegvergoeding of andere
bedragen, met uitzondering van hetgeen nog verschuldigd en opeisbaar zou zijn, overeenkomstig de
bepalingen van deze Overeenkomst.
9.4.2. Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst conform artikel 9.2., zullen alle bedragen die
reeds door een lid werden betaald, volledig toekomen aan Recytyre, zonder afbreuk te doen aan het
recht van Recytyre om schadeloosstelling voor eventueel geleden schade te vorderen.
9.4.3. Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst conform artikel 9.3., zal Recytyre alleen
schadeloosstelling zijn verschuldigd jegens het Lid ingeval van bewijs van bedrog of met opzet
bedreven fout in haren hoofde.
Artikel 10 - Slotbepalingen
10.1. Integratie van systemen
Recytyre mag overeenkomsten sluiten met (een) leverancier(s) van software of andere systemen die
haar toe zou staan haar activiteiten, de opvolging van haar Leden en de financiering van het
Recytyre systeem te beheren en haar doelstellingen te behalen.
10.2. Onoverdraagbaarheid
Een lid kan in geen enkel geval de informatieplicht die op hem/haar rust ingevolge de onderhavige
Overeenkomst laten voldoen door een derde, behalve ingeval van voorafgaand akkoord van
Recytyre.
10.3. Gebruik van de naam of logo(‘s) van Recytyre
10.3.1. Het gebruik door een Lid van de namen, merken, logo’s en andere identificatie-elementen
van Recytyre, kan niet zonder schriftelijke en voorafgaande toelating vanwege Recytyre, die daartoe
de voorwaarden zal bepalen, behalve indien het gaat om het gebruik daarvan met louter
informatieve doeleinden.
10.3.2. Met het zicht op een goede functionering van het Recytyre systeem, behoudt Recytyre zich
het recht voor om op elk ogenblik een naam, merk, logo of gelijk welk ander identificatie-element,
dat zij nuttig acht, in te voeren; Recytyre zal in dergelijk geval de gebruiksvoorwaarden daarvan
bepalen.
10.4. Kennisgevingen
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Behalve ingeval van andersluidende bepaling, moet elke kennisgeving die krachtens onderhavige
Overeenkomst moet gebeuren, geschieden door middel van een aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs aan de andere partij.
10.5. Wijzigingen en aanhangsels
10.5.1. Alle wijzigingen aan de onderhavige Overeenkomst zullen gemeld en aan het Lid meegedeeld
worden door middel van aanhangsels bij de Overeenkomst.
10.5.2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, indien een bepaling van de onderhavige
Overeenkomst strijdig zou zijn of zou worden met een bestaande of toekomstige reglementering,
deze clausule dan als van onwaarde en zonder gevolg wordt beschouwd en vervangen wordt, op
voorstel van Recytyre, door een andere clausule, zonder dat evenwel dergelijke wijziging een
aanzienlijke verzwaring van de verplichtingen van de Leden met zich zou kunnen brengen.
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