
 

 
 

Deelnameovereenkomst CSS-handelaren 

Deelnameovereenkomst Clean Site System  
Identificatie van de handelaar 

 

Het Clean Site System is een sorteer-, ophaal- en recyclagesysteem voor plastics uit de bouwsector. 
Via het Clean Site System kan de selectieve inzameling van plastic verpakkingsfolies van 
bouwmaterialen aangeboden worden: 

Gebruiksvoorwaarden Clean Site System: 

1. Het is de verantwoordelijkheid van de handelaar dat de Clean Site Classic zakken enkel 
gevuld zijn met verpakkingen die toegelaten zijn in de acceptatiecriteria. 
De acceptatiecriteria zijn terug te vinden op www.cleansitesystem.be 
 

2. Clean Site Classic verpakkingen dienen altijd in de Clean Site Classic zak te worden 
aangeboden en nooit los. 
 

3. Gebruikers kunnen de Clean Site System zakken gratis bij de handelaar deponeren voor 
zover de inhoud ervan overeenstemt met de acceptatiecriteria. 
 

4. De handelaar heeft het recht om gebruikers te verplichten zich te identificeren via het daartoe 
voorziene vak op de zak. 
 

5. Lasten en kosten gerelateerd aan de inzameling, bewaring en/of ophaling van de Clean Site 
System zakken zijn ten laste van de handelaar. 
 

6. De handelaar verbindt zich ertoe Clean Site Classic materiaal door een bij Valipac 
aangesloten inzamelaar te laten ophalen. 
 

7. De handelaar is gemachtigd om de inhoud van de teruggebrachte Clean Site System-zakken 
na te gaan. Indien de teruggebrachte zakken niet toegelaten materialen bevatten, heeft hij het 
recht om ze te weigeren of de verwerkingskosten door te rekenen aan de gebruiker. 
 
 

Ondersteuning van de Clean Site System handelaren door Valipac. 

Valipac stelt de handelaren het nodige communicatie- en promotiemateriaal ter beschikking, zodat de 
deelnamevoorwaarden aan het Clean Site System duidelijk zijn voor personeel en gebruikers. 

Beëindiging van de overeenkomst 

Zowel de handelaar als Valipac hebben het recht deze overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te 
beëindigen via een aangetekend schrijven. Het beëindigen van de overeenkomst hoeft niet 
gemotiveerd te zijn, noch door Valipac, noch door de handelaar. De aan Valipac betaalde 
vergoedingen voor de reeds geleverde Clean Site System zakken en voor de jaarlijkse bijdrage 
kunnen niet teruggevorderd worden. 

Deze afspraken gelden vanaf ondertekening van deze deelnameovereenkomst. 

Opgemaakte te …………………………………………………..… op ..…………………………………… 

Gelezen en goedgekeurd     Gelezen en goedgekeurd 
Voor de handelaar,      Voor Valipac, 

http://www.cleansitesystem.be/

