PLAATSINGSOVEREENKOMST INZAMELCONTAINER GEBRUIKTE TENNISBALLEN
ABN AMRO tweede sponsorronde, vanaf mei 2021
De nities
Inzamelcontainer: 240 liter kunststof minicontainer (gebruikt), voor het inzamelen van uitsluitend
(gebruikte) tennisballen.
Het is een rolcontainer, drie-zijdig voorzien van een sticker met informatie over het concept ‘Renewaball®’
en een verwijzing naar www.renewaball.com voor aanvullende informatie over de circulaire tennisbal.
Op de sticker staat, in elk geval tot en met januari 2023, een logo van ABN AMRO, sponsor van de circulaire
tennisbal.
Op de inzamelcontainer zit een gat, precies groot genoeg voor een tennisbal. De container is afsluitbaar,
wordt geleverd met een slot, met daarin een sleutel.
In de inzamelcontainer passen ca. 750 tennisballen.
Locatie: De tennisvereniging, het tennispark of de tennishal waarin de inzamelcontainer staat.
Openingstijden: de tijden waarop de locatie toegankelijk is voor het legen van de container.
Partijen:
Renewaball bv (hierna: ‘Renewaball’) en
Naam locatie (naam rechtspersoon):
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
Mobiele nummer contactpersoon:
Email contactpersoon:
Openingstijden:
Overwegende dat:
a. Renewaball een dienst aanbiedt waarin gebruikte tennisballen door Renewaball van tennislocaties
worden opgehaald om te worden gerecycled tot o.a. nieuwe tennisballen (‘Renewaballs’)
b. Deze dienst aangeboden wordt met de bedoeling dat bestendig en frequent te doen,
c. De locatie aan de circulaire tennisbal mee wil werken door haar leden/spelers met plaatsing van een
inzamelcontainer in de gelegenheid te stellen hun gebruikte tennisballen aan Renewaball beschikbaar
te stellen,
Komen het volgende overeen:
1. Plaatsing
a. Renewaball plaatst een inzamelcontainer op de locatie, toegankelijk voor de leden/spelers, bij voorkeur
binnen op een voor hen zichtbare plek.
b. De inzamelcontainer is en blijft eigendom van Renewaball.
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2. Inzameling
a. De inzamelcontainer wordt uitsluitend gebruikt om (gebruikte) tennisballen in te werpen.
b. Er mogen tennisballen van elk merk, elke soort/kwaliteit en elke kleur in de inzamelcontainer geworpen
worden. Ook padelballen mogen erin.
c. Er mogen geen ballen uit de inzamelcontainer genomen worden
3. Ophalen/lediging
a. Renewaball komt de container (als hij vol is) op afroep door de locatie legen, binnen de openingstijden
van de locatie als hierboven aangegeven.
b. De locatie draagt er zorg voor dan ook geopend te zijn. In overleg met Renewaball kunnen andere tijden
gehanteerd worden. Indien Renewaball een lediging komt doen binnen de gecommuniceerde tijden en
de locatie is niet toegankelijk, kunnen de kosten van een vergeefse rit (€ 45) bij de locatie in rekening
worden gebracht.
3. Schade
a. De locatie draagt in redelijkheid zorg voor de container.
b. De inzamelcontainer kan tegen een stootje.
c. Indien er toch schade is aan de container of de inhoud daarvan stelt de locatie Renewaball onmiddellijk
op de hoogte.
d. Schade aan de inzamelcontainer, die toe te rekenen valt aan nalatigheid door de locatie, kan worden
verhaald op de locatie.
e. In de inzamelcontainer mogen alleen tennisballen en padelballen geworpen worden. Andere dingen dan
tennis- en padelballen die in de inzamelcontainer terechtkomen (bijvoorbeeld chocolade-ijs,
mayonaise, zakjes met hondenpoep) kunnen die de inhoud ongeschikt voor recycling maken. Het
verwijderen/uitsorteren/reinigen van iets anders dan tennisballen kan kosten met zich meebrengen die
door Renewaball worden gespeci ceerd en die door de locatie worden vergoed.
6. Kosten van plaatsing van de inzamelcontainer
a. De volledige kosten van de container, van plaatsing (samen € 113,45) en van éénmalige lediging en
verwerking van de inhoud (€ 79,50) worden door Renewaball gedragen tot eind 2022. ABN AMRO maakt
dat als sponsor mede mogelijk.
b. De kosten van de tweede en elke volgende lediging worden aan de lokatie doorberekend.
Ledigingskosten bedragen € 79,50 per lediging, incl btw.
c. Voor dit bedrag rijdt Renewaballl voor, neemt de ballen in, shreddert en scheidt die, en bewerkt ze tot
grondstof voor recycleproducten. Renewaball draagt vervolgens daadwerkelijk zorg voor recycling van
de ingenomen ballen. Ballen die in de inzamelcontainer geworpen worden, eindigen dus niet in vuilstort
of verbrandingsoven maar worden allemaal volledig hergebruikt.
7. Duur van deze overeenkomst
a. Deze overeenkomst wordt aangegaan met de wederzijdse intentie van een doorlopende, herhaalde
inzameling.
b. Deze overeenkomst geldt tot wederopzegging. Dat kan vanuit beide partijen op ieder moment, zonder
opgave van redenen. Voorwaarde voor beëindiging is wel dat alle uitstaande facturen voldaan zijn.
c. Ingeval van beëindiging verleent de locatie op of omstreeks die datum medewerking aan het door
Renewaball ophalen van de container.
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8. Overige voorwaarden
a. In verband met de belangrijke rol die ABN AMRO in dit project als sponsor speelt en mogelijke
strijdigheid van sponsorbelangen, doet Renewaball het aanbod tot plaatsing van een inzamelcontainer
uitsluitend aan locaties die niet gesponsord worden door Rabobank. De Locatie verklaart tijdens de
duur van deze overeenkomst geen sponsorrelatie met Rabobank te onderhouden.
Voor akkoord
de rechtsgeldig vertegenwoordigers van:
handtekening Renewaball bv

Handtekening Locatie

Marc Rouffaer
directeur

naam:
functie:

datum:

datum:
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