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AANMELDFORMULIER PRODUCENTENRAAD 
APPLiA Nederland - Stichting E-waste Circulair 

 

 

De hieronder vermelde rechtspersoon (de Aanmelder) meldt zich hierbij aan als deelnemer 

van de producentenraad van APPLiA Nederland - Stichting E-waste Circulair (de Stichting) 

met het verzoek om zijn deelname te laten ingaan met ingang van __________________. 

 

Gegevens 

 

Naam rechtspersoon:   _____________________________________ 

 

Naam en functie contactpersoon: _____________________________________ 

 

Postadres rechtspersoon:  _____________________________________ 

 

Postcode en plaats bezoekadres: _____________________________________ 

 

E-mailadres:    _____________________________________ 

 

Telefoonnummer:   _____________________________________ 

 

Website:    _____________________________________ 

 

Bekendheid en acceptatie statuten en reglementen 

 

De Aanmelder verklaart door ondertekening van dit formulier bekend te zijn met de statuten 

en het reglement van de producentenraad van de Stichting zoals deze op de website van de 

Stichting worden gepubliceerd en alle rechten en verplichtingen die daaruit voor hem 

voortvloeien. Door de onderhavige aanmelding verklaart hij deze te accepteren.  

 

Accepteren (privacy)voorwaarden 

 

De Aanmelder verklaart door ondertekening van dit formulier ermee akkoord te gaan dat 

Stichting met de gegevens van Aanmelder omgaat conform de AVG en dat deze uitsluitend 

gebruikt zullen worden voor administratie en communicatie binnen de Stichting en - zonder 

toestemming - niet aan derden bekend zullen worden gemaakt. 
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Vertegenwoordiging van Aanmelder in vergaderingen van de producentenraad van de 

Stichting 

 

Op grond van het reglement producentenraad van de Stichting dient elke deelnemer aan de 

producentenraad een natuurlijk persoon aan te wijzen die bevoegd is de deelnemer te 

vertegenwoordigen in de vergadering van de producentenraad van de Stichting. Hij dient 

het bestuur van de Stichting te informeren over de naam, contactgegevens en (neven)functies 

van deze vertegenwoordiger en eventuele wijzigingen in deze gegevens.  

 

Aanmelder verklaart hierbij dat deze informatie hierbij wordt verstrekt en dat deze - tot 

opgave van een wijziging - luidt als volgt: 

 

Naam vertegenwoordiger: _____________________________________ 

 

Contactgegevens vertegenwoordiger: _____________________________________ 

 

(Neven-)functies vertegenwoordiger: _____________________________________ 

 

 

Duur van de deelname  

 

De deelname aan de producentenraad wordt automatisch stilzwijgend verlengd, doch kan 

op elk moment en zonder inachtneming van een termijn schriftelijk worden beëindigd door 

ofwel de Stichting ofwel de Aanmelder.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

………………………………………….  ………………………………………… 
Bestuurder   Bestuurder 

(Naam en handtekening)    (Naam en handtekening) 

Plaats:       Plaats: 

Datum:       Datum: 

 


