OPA - Oud Papier Aktie Sneek
Inzet en samenwerking voor goede doelen
Prijslijst en voorwaarden abonnementen voor 2022
Voor bedrijven, organisaties, scholen en instellingen gevestigd in Sneek biedt OPA haar dienstverlening
voor het afhalen van oud papier en karton aan op basis van een abonnement.
Er zijn 3 abonnementen op basis van de afhaalfrequentie. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Abonnement.

Frequentie

G
M
K
❖
❖
❖

Bijdrage per maand

Max. volume papier per afhaal

40,00 Euro
25,00 Euro
12,50 Euro

2 M3 Karton of 1M3 papier
2 M3 Karton of 1M3 papier
2 M3 Karton of 1M3 papier

1x / week
1x / 2 weken
1x / 4 weken

2M3 karton is vergelijkbaar met 2 rolcontainers van 1100 Liter.
1M3 papier op basis van maximaal 4 blauwe kliko papier containers van 240 Liter.
Boven de 8M3 karton of 4 M3 papier per 4 weken wordt een offerte op maat gemaakt.

Algemene voorwaarden:
Van onze relaties verwachten wij dat zij het oud papier en karton verzamelen en klaarzetten zodat onze
medewerkers het op een efficiënte, veilige, ergonomisch en hanteerbare manier kunnen laden.
Vervuild papier door etensresten of materialen anders dan papier of karton wordt niet meegenomen.
Facturering:
Betalingscondities:
Opzegging:

Info facturen:

Eén maal per kalender jaar, in januari van het kalenderjaar.
Of in de maand van de start van het abonnement.
15 dagen na factuurdatum.
De opzegtermijn is één maand. Het bedrag wordt dan naar rato teruggestort.
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden via e-mail: opasneek@gmail.com
Wij stoppen de dienstverlening per direct als na overleg met u niet structureel aan de
voorwaarden wordt voldaan.
Ons e-mailadres voor vragen of opmerkingen over facturen en betalingen is:
opasneek.penningmeester@gmail.com

Enkele voordelen voor u op een rij:
• Scherpe tarieven.
• Geen verplichting voor een jaarabonnement want u kunt bij ons binnen een maand opzeggen.
• Geen beperking m.b.t. afmetingen die er wel kunnen zijn bij gebruik van rol containers.
• Uw indirecte steun aan goede doelen past bij een positief imago en MVO 1) van uw organisatie.
• Onze vrijwilligers zorgen met veel enthousiasme voor het ophalen van uw oud papier.
• Wij bieden u een betrouwbare dienstverlening op basis van meer dan 40 jaar ervaring.
• Door de jarenlange samenwerking met onze partner OMRIN bent u verzekerd van een duurzame
verwerking van uw oud papier en karton.
1) (MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

OPA ontzorgt de afvoer van oud papier en karton bij veel cliënten al over een periode van meer dan 40 jaar.
Voor deelname is het invullen en ondertekenen van het “AANMELDFORMULIER ABONNEMENT” vereist.
Dit formulier kan aangevraagd worden via onderstaande e-mail.
Vul het duidelijk en volledig in, scan en stuur het formulier naar e-mail: opasneek@gmail.com
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