INSCHRIJVING
LEAN & GREEN LOGISTICS
MEMBERSHIP
Partijen:
Enerzijds
1

De stichting Stichting Connekt, gevestigd aan
de Ezelsveldlaan nr. 59 te Delft rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer drs. N. Anten,
hierna te noemen: ‘Connekt’;

En anderzijds
2

bedrijfsnaam: naam en rechtsvorm organisatie
gevestigd aan: adres organisatie
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
naam tekenbevoegde
hierna te noemen: ‘deelnemer’.

Nemen het volgende in aanmerking:
• Connekt voert het programma Lean & Green uit.
• Het doel van het programma Lean & Green is
het stimuleren van duurzame ontwikkeling,
verspreiding en toepassing van (internationale)
kennis op het gebied van logistiek en mobiliteit;
• De deelnemers aan het programma Lean & Green
vormen samen een netwerk van bedrijven en
overheden die laten zien dat concurrentiekracht en
duurzaamheid hand in hand gaan;
• Lean & Green Logistics is een onderdeel van het
programma Lean & Green en deelnemers aan Lean
& Green Logistics maken deel uit van het Lean &
Green netwerk;
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• De inhoud van Lean & Green Logistics en de
rechten en plichten van haar deelnemers zijn
omschreven in het ‘Lean & Green Logistics
reglement’;
• Het programma Lean & Green ontwikkelt zich
continu. Het Lean & Green Logistics reglement
kan gedurende de deelname aan het programma
door Connekt worden gewijzigd. Door deel te
nemen aan het programma Lean & Green
committeert de deelnemer zich aan het reglement
en de wijze waarop Connekt het programma inricht.

Verklaren het volgende te zijn
overeengekomen:
Artikel 1 - Membership
Deelnemer schrijft zich hierbij in voor deelname
aan het onderdeel Lean & Green Logistics van het
programma Lean & Green. Gedurende het eerste jaar
van deelname is sprake van een zogeheten ‘Aspirant
Membership’.

Aspirant Membership
Tijdens het Aspirant Membership schrijft de deelnemer een plan van aanpak, waarin hij/zij omschrijft
hoe zijn onderneming haar CO2 uitstoot in een tijdvak
van 5 jaar met meer dan 20% reduceert en tegelijkertijd zijn/haar winstgevendheid verhoogt. Dit plan
van aanpak wordt aan een toetsing onderworpen.
Wanneer het plan van aanpak wordt goedgekeurd
ontvangt de deelnemer een ‘Lean & Green Award’.
Het ‘Aspirant Membership’ gaat dan automatisch over
in een ‘Award Membership’.
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Award Membership
Tijdens het Award Membership voert de deelnemer
zijn plan van aanpak uit. Wanneer de deelnemer
binnen vijf jaar de doelstelling van 20% CO2 reductie
behaalt, dan wordt zijn Award Membership omgezet
in een ‘Star Membership’.

Star Membership
Na het bereiken van het ‘One Star Membership’
behoudt de ‘One Star Member’ de Lean & Green Star
voor onbeperkte tijd. Een Star Member kan ervoor
kiezen direct of later voor een ‘Two Star Membership’
te gaan. Deze wordt afgesloten met de Lean & Green
Two Star Award, etc. Het programma kent op dit
moment een maximum van vijf Stars.

Artikel 2 - Duur en opzegging
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van een
jaar en wordt telkens automatisch voor de duur van
één kalenderjaar verlengd.
Opzegging door de deelnemer voor het volgende
abonnementsjaar kan slechts schriftelijk geschieden
vóór 1 oktober van het huidige kalenderjaar.
De overeenkomst kan door Connekt op elk gewenst
moment met een opzegtermijn van drie maanden
worden opgezegd. De overeenkomst kan door
Connekt met onmiddellijke ingang worden opgezegd
wanneer de deelnemer niet voldoet aan de vereisten
aan het membership die in het Lean & Green
Logistics reglement zijn vastgelegd.

Artikel 3 - Bijdrage
Aan de deelname aan Lean & Green Logistics zijn
kosten verbonden. Deelnemers zijn afhankelijk van
het type membership al dan niet eenmalig of per
kalenderjaar een bijdrage verschuldigd aan Connekt.
De verschuldigde bijdragen (eenmalig/per jaar) voor
elk van de genoemde typen memberships zijn
opgenomen in het ’Lean & Green Logistics reglement’.
De jaarlijkse bijdrage wordt vooraf door Connekt aan

de deelnemer in rekening gebracht. Met jaarlijkse
bijdrage wordt bedoeld de bijdrage per kalenderjaar
of gedeelte daarvan.
Connekt heeft de bevoegdheid om de eenmalige en
jaarlijkse bijdrage aan te passen. Wijzigingen zullen
schriftelijk of per e-mail aan deelnemer gecommuniceerd worden.
Wanneer een deelnemer het niet eens is met een
wijziging van de jaarlijkse bijdrage kan hij zijn deelname aan het programma binnen 14 dagen nadat
de wijziging bekend is gemaakt beëindigen, door
middel van een schriftelijke opzegging, waarbij de
deelnemer geen recht heeft op restitutie van reeds
betaalde bedragen.

Artikel 4 - Reglement
Op deelname aan het programma Lean & Green is het
Lean & Green Logistics reglement van toepassing.
Door ondertekening verklaart deelnemer een
exemplaar van het reglement te hebben ontvangen.
Connekt is gerechtigd wijzigingen in het Lean &
Green Logistics reglement aan te brengen.
Wijzigingen zullen schriftelijk of per e-mail aan de
deelnemer gecommuniceerd worden.
Wanneer een deelnemer het niet eens is met een
wijziging van het reglement kan hij zijn deelname aan
het programma binnen 14 dagen nadat de wijziging
bekend is gemaakt beëindigen, door middel van een
schriftelijke opzegging, waarbij de deelnemer geen
recht heeft op restitutie van reeds betaalde bedragen.

Artikel 5 - Toepasselijk recht en
forumkeuze
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands
recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van deze overeenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank
Den Haag.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,
Connekt
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