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Aanvraag voor toestemming uitbesteding niet essentiële werkzaamheden aan derden. 
 

Uitbestedingsovereenkomst ‘Inname en transport (ontdoener met logistieke dienst)’ 
 
 
Volgens de dienstverleningsovereenkomst die wij met u zijn aangegaan dient uw bedrijf alle voor RecyBEM 
te verrichten activiteiten zelf uit te voeren. Daarnaast heeft u de mogelijkheid niet essentiële 
werkzaamheden aan derden uit te besteden op voorwaarde dat u daar toestemming voor heeft gekregen 
en in het bezit bent van een door RecyBEM ondertekende uitbestedingsovereenkomst.  
 
In aanmerking nemend dat het bij de inname en het transport van banden niet gaat om de kernactiviteit 
van het inzamelingsbedrijf voor het RecyBEM-systeem, is het toegestaan op basis van deze overeenkomst 
de inzameling van banden bij ontdoeners uit te besteden aan een bandenbedrijf dat bij het afleveren van 
nieuwe banden gebruikte banden mee terugneemt.  
 
U verzoekt RecyBEM toestemming te verlenen om de inname en het transport van de bij ontdoeners 
ingenomen gebruikte banden te laten verrichten door de op pagina twee genoemde uitvoerende 
onderneming.  
 
Aan de uitbestedingsovereenkomst ‘Ontdoener met logistieke dienst’ zijn de volgende voorwaarden 
verbonden: 
 
- de werkzaamheden van de ingeschakelde ontdoener beperken zich tot de inname bij en het transport 

van de gebruikte banden van de ontdoener(s) naar het eigen bedrijf of naar het inzamelingsbedrijf, 
zodat de kernactiviteiten scheiden, sorteren en keuren van gebruikte banden binnen uw eigen bedrijf 
plaatsvinden;  
 

- u dient ervoor in te staan dat de ingeschakelde ontdoener alle voorwaarden die zijn opgenomen in de 
dienstverleningsovereenkomst stipt nakomt (zoals kosteloze inname van banden, handelen in 
overeenstemming met de vergunningsvoorschriften, bedrijfsproces en administratie conform de 
RecyBEM-certificeringsnorm) en uw bedrijf aanvaardt ook aansprakelijkheid als dit niet gebeurt;  

 
- u bent ervoor verantwoordelijk de ingeschakelde ontdoener te informeren hoe het bedrijf de 

ingezamelde gebruikte banden dient te registreren, zodat zijn klanten voldoen aan de 
registratieverplichting uit het Besluit Beheer Autobanden. 

 
RecyBEM behoudt zich altijd het recht voor de toestemming voor de inschakeling van een derde bedrijf op 
ieder moment in te trekken. Daartoe kan bijvoorbeeld aanleiding zijn als de inschakeling van een derde tot 
lekken binnen het systeem leidt of indien de controle op de correcte naleving in onze ogen teveel 
inspanning kost. 
 
Na ontvangst wordt uw aanvraag door RecyBEM beoordeeld. Bij goedkeuring wordt de overeenkomst door 
RecyBEM ondertekend.   
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Bedrijfsnaam ontdoener : _______________________________________________________________ 
 
Adres : _______________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : _______________________________________________________________ 
 
KvK-nummer : _______________________________________________________________ 
 
Vestigingsnummer : _______________________________________________________________ 
  
 
 
Voor akkoord: 
 
Inzamelingsonderneming: Uitvoerende onderneming: 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
 
 
       
Naam gevolmachtigde: Naam gevolmachtigde:  
       
  
_______________________________ _______________________________ 
 
 
 
Handtekening: Handtekening: 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
 
 
 
Datum: Datum: 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
 
 
 
 
Akkoord RecyBEM B.V.  
 
 
 
 
C. van Oostenrijk  
Directeur  
 
 
Den Haag, ______________________ 
 


