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Beste Spaarndamse ondernemer, 
 
Namens het afvalcollectief bedanken wij u voor uw aandacht en belangstelling tijdens de algemene 
ledenvergadering van 16 april. Middels dit begeleidend schrijven willen wij u als lid van 
Ondernemersvereniging Spaarndam en Omstreken motiveren deel te nemen aan het afvalcollectief. 
Daarom hieronder het initiatief nog even kort toegelicht. 
 
Wie vormt het afvalcollectief? 
Dit is een samenwerkingsverband tussen Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. en GP Groot.  
 
Doel van het collectief? 
Door collectief afvalinzameling in te kopen substantiële voordelen realiseren voor de leden. 
 
Wat zijn de voordelen? 

• Dat uw bedrijf minimaal 10% gaat besparen op afvalinzamelingskosten. 
• Een “Quickwinafvalscan”. 
• CO2-certificaat. Hiermee worden uw milieu inspanningen en besparingen in kilo’s CO2 concreet 

gemaakt, het biedt tevens mogelijkheden uw bedrijf als duurzaam in de markt te zetten. 
• Een professioneel inzamelbedrijf waar uw gemak voorop staat. Dit uit zich in een goed service, 

maatwerk en betrouwbaarheid. 
• Dagelijks online inzicht in uw afvalstromen, dus minder administratieve kosten. 

 
De beste resultaten bereiken we door een zo groot mogelijk collectief te vormen. Wij hopen dan ook dat 
u ook kiest voor duurzaam afvalbeheer tegen uiterst voordelige tarieven. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u mailen naar Info@ondernemersspaarndam.nl. Wilt u direct profiteren van de voordelen van 
collectieve afvalinzameling, vul dan de meegestuurde intentieverklaring in en stuur dit naar 
bovengenoemd emailadres. 
 
We vragen u de intentieverklaring binnen twee weken terug te sturen. Voor een goed inzicht in 
deelname is het belangrijk dat iedereen de verklaring retour stuurt. Ook als u nog een (langdurig) 
doorlopend contract heeft bij een andere afvalinzamelaar! 
 
Samen maken we dit collectief tot een succes! 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw moeite, 
 
 
 
Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. en GP Groot. 
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Deelneming Duurzaam Afvalbeheer 
 
Ondergetekende verklaart hierbij  WEL / NIET  deel te willen nemen aan het collectief duurzaam afvalbeheer 
van de Spaarndamse Ondernemersvereniging mits er een minimale besparing van 10% gerealiseerd wordt op 
de totale jaarlijkse kosten van alle afval- en reststromen. Dit in overeenstemming met de procedure zoals deze 
staat omschreven op de achterzijde van deze intentieverklaring. 
 
 
 
 
 
Handtekening:        Datum:               -                - 
                       …………………………………..   …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsnaam  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer  

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mail   

Afspraken huidige 
dienstverleners 

Nee Ja, tot 
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Stapsgewijs ziet het traject er als volgt uit: 

1. Indien u belangstelling heeft toe te treden tot het afvalcollectief van Ondernemersvereniging 
Spaarndam e.o. stuurt u ons de ingevulde intentieverklaring binnen 14 dagen op. Nadat alle 
bedrijven hebben aangegeven of ze willen/kunnen deelnemen gaat het collectief formeel van 
start; 

2. GP Groot verzorgt een “Quickwin afvalscan” waarmee de oude en de geoptimaliseerde situatie 
met elkaar kunnen worden vergeleken. U zult daarvoor worden benaderd door een van onze 
specialisten; 

3. Op basis van de resultaten van de afvalscan wordt een maatwerkvoorstel opgesteld en aan u 
voorgelegd in de vorm van een overeenkomst; 

4. Indien dit voorstel minimaal 10% kostenbesparing realiseert, ten opzichte van uw totale huidige 
afvalkosten, stapt u over naar het collectief; 

5. Bij onduidelijkheid omtrent het overstappen zal Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. 
bemiddelen; 

6. GP Groot zal de gehele omschakeling naar het afvalcollectief voor u begeleiden en inrichten; 
7. Uw huidige overeenkomst kunt u eenvoudig opzeggen met ons opzegformulier; 
8. De nieuwe overeenkomst wordt geactiveerd op de datum dat uw huidige overeenkomst 

rechtsgeldig is beëindigd. 

 
Om de juiste afvalstromen en de mate van besparing goed te kunnen bepalen vragen wij u om volgende 
gegevens paraat te hebben:  

1. Kopie van uw laatste relevante factuur betreffende alle afval- en reststoffen. 
2. Kopie overeenkomst huidige dienstverlener. 

 


