Toetredingsovereenkomst tot Fost Plus
Deze toetredingsovereenkomst werd voorafgaandelijk voorgelegd aan de Interregionale
Verpakkingscommissie en door haar goedgekeurd in het kader van de Erkenning van Fost Plus.
Fost Plus kan daarom geen wijzigingen aan deze Overeenkomst, die voor alle Medecontractanten
dezelfde is, op initiatief van de Medecontractant aanvaarden.

Tussen de ondergetekenden:
De vereniging naar Belgisch recht Fost Plus, een vereniging zonder winstoogmerk, met
maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 2 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer
0447.550.872, voor de doeleinden van onderhavige Overeenkomst hierna vertegenwoordigd door
de heer Kurt Tierens, haar Director Administration & Information, naar behoren daartoe
gemachtigd.
De genoemde vereniging zal hierna ‘Fost Plus’ genoemd worden.
En
De vennootschap ..................................................................................................................
naar ................................ recht, met als vennootschapsvorm ................................................
en met maatschappelijke zetel te ...........................................................................................

 of in geval van een niet-Belgische
onderneming met BTW-nummer  voor de doeleinden van
en met ondernemingsnummer

deze overeenkomst hierna vertegenwoordigd door ...................................................................
met als functie ............................................................ , naar behoren daartoe gemachtigd.

Of
De heer *, mevrouw * ..........................................................................................................
wonende te .........................................................................................................................
en handeldrijvend onder de benaming ....................................................................................
te .......................................................................................................................................
en met ondernemingsnummer



* (schrappen wat niet past)

De genoemde rechtspersoon / natuurlijke persoon zal hierna de ‘Medecontractant’ genoemd
worden.

Beiden zullen hierna ‘Partijen’ worden genoemd.
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Artikel 1 -

Voorwerp van de Overeenkomst

1.1

Het voorwerp van deze Overeenkomst is de toetreding van de Medecontractant tot Fost
Plus, met als doel het vervullen van de wettelijke Terugname- en Informatieplicht inzake
Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong.

1.2

De modaliteiten van het vervullen van deze wettelijke Terugname- en Informatieplicht
worden nader gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden bij deze Overeenkomst.

Artikel 2 -

Verplichtingen van de Medecontractant

2.1

De Medecontractant verbindt er zich toe om jaarlijks een aangifte over te maken aan Fost
Plus van de door hem op de markt gebrachte Verpakkingen van huishoudelijke oorsprong,
geheel volgens de modaliteiten van de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst.

2.2

De Medecontractant verbindt er zich toe jaarlijks een financieringsbijdrage te betalen aan
Fost Plus. Deze financieringsbijdrage is gebaseerd op de aangifte zoals omschreven in
artikel 2.1 van deze Overeenkomst en de Groene Punt-tarieven en zal worden vastgesteld
volgens de modaliteiten van de Algemene Voorwaarden bij deze Overeenkomst.

Artikel 3 -

Duur van de Overeenkomst

3.1

De Overeenkomst treedt in werking op 1 januari van het kalenderjaar waarin de
Overeenkomst door de Partijen wordt ondertekend, tenzij de Medecontractant zich
retroactief aansluit bij Fost Plus.

3.2

In geval van retroactieve aansluiting van de Medecontractant bij Fost Plus treedt de
Overeenkomst in werking op 1 januari van het eerste kalenderjaar waarvoor de
Medecontractant het bewijs niet kan voorleggen dat hij niet aan de Terugnameplicht was
onderworpen of zijn Terugnameplicht heeft vervuld hetzij door de gehele uitvoering van
deze plicht, hetzij door de betaling van de boetes die hem door de overheden worden
opgelegd voor de niet-uitvoering van voormelde plicht. Deze retroactieve aansluiting van
de Medecontractant is beperkt tot een periode van vijf (5) kalenderjaren.

3.3

De Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

3.4

De Overeenkomst kan worden beëindigd overeenkomstig de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden van deze Overeenkomst.

3.5

Onderhavige Overeenkomst zal slechts geldig tot stand komen op de dag waarop de
aangifte, waarvan sprake in artikel 2.1, door Fost Plus zal zijn verkregen. Zolang deze
voorwaarde niet vervuld is, zal de Medecontractant zich jegens derden en openbare
overheden niet op het bestaan van deze Overeenkomst kunnen beroepen.
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Artikel 4 -

Algemene Voorwaarden

4.1

De Algemene Voorwaarden bij de toetredingsovereenkomst zoals die zijn gepubliceerd op
de Website van Fost Plus en gevoegd als bijlage bij deze Overeenkomst, maken integraal
deel uit van deze Overeenkomst. De Medecontractant verklaart een volledig exemplaar
van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen voorafgaandelijk aan de sluiting van
deze Overeenkomst.

4.2

Door het ondertekenen van deze Overeenkomst verklaart de Medecontractant dat hij
kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en verklaart hij zich akkoord met
de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

4.3

De Algemene Voorwaarden van Fost Plus zullen altijd voorrang hebben op de algemene
en/of bijzondere voorwaarden van de Medecontractant.

4.4

Fost Plus behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst
te wijzigen, mits voorafgaande goedkeuring door de Interregionale
Verpakkingscommissie. Elke wijziging van deze Algemene Voorwaarden maakt integraal
deel uit van deze Overeenkomst, onverminderd de toepassing van artikel 4.5 van deze
Overeenkomst.

4.5

In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, verbindt Fost Plus zich ertoe de
Medecontractant minstens drie (3) maanden en drie (3) dagen voor de inwerkingtreding
van de gewijzigde Algemene Voorwaarden per post een exemplaar van de gewijzigde
Algemene Voorwaarden te bezorgen. Indien de Medecontractant de gewijzigde Algemene
Voorwaarden niet aanvaardt, kan hij binnen een periode van drie (3) maanden na
verzending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, de huidige Overeenkomst
opzeggen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te richten aan
Fost Plus.

4.6

In geval van opzegging van deze Overeenkomst door de Medecontractant naar aanleiding
van de wijziging van de Algemene Voorwaarden zal deze Overeenkomst een einde nemen
één dag voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

4.7

Bij gebreke aan opzegging van de Medecontractant wordt de Medecontractant geacht
stilzwijgend in te stemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en loopt de
Overeenkomst verder.

Artikel 5 -

Het Groene Punt-logo

Fost Plus verleent door onderhavige Overeenkomst aan de Medecontractant, volgens de bepalingen
in de Algemene Voorwaarden, een niet-exclusief recht van gebruik dat de Medecontractant in staat
stelt, zonder hiertoe verplicht te zijn, om het Groene Punt-logo zoals gedefinieerd in de Algemene
Voorwaarden aan te brengen op de door de Medecontractant op de markt gebrachte Verpakkingen.
Dit Groene Punt-logo mag uitsluitend worden aangebracht op Verpakkingen die het voorwerp van
de Overeenkomst uitmaken mits betaling van de financieringsbijdrage waarvan sprake in artikel
2.2 van deze Overeenkomst.
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Artikel 6 -

Slotbepalingen

6.1

De Overeenkomst wordt beheerd door het Belgische recht.

6.2

De Overeenkomst wordt afgesloten op en voor het Grondgebied van België.

6.3

De Medecontractant kan in geen geval de Overeenkomst overdragen aan een derde,
behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Fost Plus.

6.4

Onderhavige Overeenkomst vernietigt en vervangt, vanaf de datum van inwerkingtreding,
de schriftelijke en mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde voorwerp die
voorheen tussen de Partijen zouden zijn afgesloten.

6.5

Indien een bepaling of een onderdeel van een bepaling van deze Overeenkomst of van de
Algemene Voorwaarden, nietig, onafdwingbaar of niet tegenwerpbaar mocht(en) blijken
te zijn of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming zou kunnen worden
gevorderd, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
In voorkomend geval zullen Partijen, te goeder trouw, een bepaling afspreken die zo
nauw mogelijk aansluit bij de beoogde rechtsgevolgen van de bepaling of deel ervan, dat
nietig, onafdwingbaar of niet tegenwerpbaar zou zijn verklaard of waarvan de nakoming
om welke reden dan ook niet zou kunnen worden gevorderd.

6.6

In het geval een tegenstrijdigheid zou worden vastgesteld tussen de voorgaande
bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gaan de voorgaande
bepalingen van de Overeenkomst voor op die van de Algemene Voorwaarden.

Voor de Medecontractant

Voor Fost Plus

Handtekening

Handtekening

Naam ........................................................

Kurt Tierens

Functie.......................................................

Director Administration & Information

Gedaan te .................................................

Gedaan te BRUSSEL

Op ............................................................

Op .................................................................

Opgemaakt in twee exemplaren, waarbij elke partij erkent zijn origineel ontvangen te hebben.

Bijlage: Algemene Voorwaarden
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