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Aan: 
Remondis 
Gemeente De Bilt 
 
De Bilt, 19 juni 2020  
 
Betreft: verklaring papierdiensten 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hiermee bevestigen wij, dat wij en onze vrijwilligers zich volledig bewust zijn van de 
verantwoordelijkheden, risico’s en gevolgen die de inzameling van oud papier met vrijwilligers 
momenteel met zich meebrengt en dat Remondis hier geen verantwoordelijkheid voor kan en 
wil nemen.  
 
Onze vereniging en haar vrijwilligers zijn natuurlijk daadwerkelijk bereid om met onmiddellijke 
ingang het inzamelen van oud papier voort te zetten. Onze vereniging kent geen betaalde 
krachten en alle mensen, die iets voor onze vereniging doen, doen dit geheel op vrijwillige 
basis. Zij hebben wat vrijwilligerswerk betreft voor ons vereniging geen enkele verplichting en 
er wordt zeker geen druk op hen uitgeoefend. 
Onze vrijwilligers zijn op alle risico’s, verbonden aan het nu ophalen van oud papier, gewezen 
en zij hebben recent de veiligheidsinstructies gelezen/bekeken. Zij zijn bekend met de voor- 
waarden en zullen deze brief daartoe ondertekenen of per mail aan onze coördinator melden, 
dat zij deze brief gelezen hebben en met de gestelde voorwaarden volledig akkoord gaan. 
 
Onze vrijwilligers houden 1,5 meter afstand, schudden geen handen, niezen/hoesten in de 
elleboog, hebben geen corona-achtige klachten, beperken contact met de chauffeur zoveel 
mogelijk, komen niet in de cabine (ook niet voor jas/tas oid), zijn met 2 beladers, hebben 
ervaring achter de wagen, behoren niet tot een risicogroep, wassen hun handen zo vaak 
mogelijk, gebruiken alleen voor zichzelf bestemde schone hesjes/shirts, starten en eindigen 
hun route bij het begin van de inzamelwijk, drinken geen koffie/thee in kantines/ 
koffieadressen en zullen verder al het nodige doen wat noodzakelijk is om het ophalen van het 
oud papier zo veilig mogelijk en met inachtneming van alle corona-voorschriften te verrichten. 
 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Jolanda Pijl, Bestuur HSV Centrals 
 


