
Abonnementsvoorwaarden 
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Fustcentrale Amsterdam, de 
Algemene Voorwaarden zijn te downloaden van onze website: fustcentrale.nl of op te vragen op het 
kantoor van Fustcentrale Amsterdam dan wel via mail: info@fustcentrale.nl.  
 
Door het aangaan van het abonnement krijgt de klant toegang tot de recyclingoplossingen van 
Fustcentrale Amsterdam, zie de Acceptatievoorwaarden voor de soorten materialen, de 
Acceptatievoorwaarden zijn te downloaden van onze website: fustcentrale.nl of op te vragen op het 
kantoor van Fustcentrale Amsterdam dan wel via mail: info@fustcentrale.nl.  
 
De Algemene Voorwaarden en Acceptatievoorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Abonnementsvoorwaarden voor recyclingoplossingen van Fustcentrale Amsterdam.  
 

Wijziging voorwaarden 
Fustcentrale Amsterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
Wijzigingen treden in werking twee (2) maanden na bekendmaking aan de klant waarop het 
abonnement betrekking heeft.  

Duur 
Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één maand, met stilzwijgende maandelijkse 
verlenging. 
 

Opzegging 
Opzegging van het abonnement kan maandelijks. De opzegging geschiedt schriftelijk met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) kalendermaand. 
 

Prijs 
De prijs van het abonnement is € 144,00 per maand, exclusief btw. Fustcentrale Amsterdam is 
gerechtigd de prijs van het abonnement te wijzigen, indien de prijs van het abonnement wordt 
gewijzigd, wordt dit minstens twee (2) maanden voorafgaand aan de ingangsdatum bekend gemaakt. 
 

Facturering en betaling 
Facturatie vindt vooraf aan de te factureren maand plaats. Betaling van het verschuldigde bedrag dient 
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum binnen te zijn op het bankrekeningnummer van 
Fustcentrale Amsterdam: NL30 RABO 0315 3789 13, t.n.v. Fustcentrale Amsterdam. 
 
Bij niet tijdige betaling behoudt de Fustcentrale Amsterdam het recht herinneringskosten in rekening 
te brengen. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet is ontvangen, behoudt de 
Fustcentrale Amsterdam zich het recht tot ontzegging van de toegang tot de recyclingoplossingen, 
alsmede het eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen van het abonnement. De reeds 
verschuldigde bedragen blijven opeisbaar. 
 

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Fustcentrale Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden 
verzameld bij het aangaan van abonnementen. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering 
van de abonnementen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de 
privacyverklaring van Fustcentrale Amsterdam. 
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