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Regeling Abonnementen TEUNapp 
 

 

TEUNapp biedt 3 abonnementsvormen per postcodegebied 
 

 

PREMIUM 

1. AFNEMER ontvangt als eerste het aanbod van alle 
aanbieders1) in het gebied.  

2. Er is maximaal 1 abonnement type PREMIUM per 
gebied.  

3. AFNEMER haalt ten minste 10% van door AFNEMER 
geselecteerde producten op per maand; indien dit 
gedurende 3 maanden minder is overleggen partijen 
en kan TEUNapp het abonnement opzeggen en een 
andere abonnementsvorm aanbieden.  

4. Opname profielpagina van AFNEMER in de TEUN app 
en vermelding als eerste in het gebied.  
 

 

BASIS 

1. AFNEMER ontvangt het aanbod van aanbieders1) dat niet is geselecteerd door de afnemer met het 
PREMIUM abonnement en van aanbieders die AFNEMER als voorkeursafnemer1) hebben gekozen. 

2. TEUNapp kan tegelijkertijd maximaal twee abonnementen BASIS afsluiten in het gebied met 
verschillende afnemers waarbij producten tegelijkertijd aan beiden worden aangeboden.  

3. TEUNapp biedt abonnementhouders BASIS – indien beschikbaar - het abonnement PREMIUM aan 
voordat een nieuw PREMIUM of tweede BASIS abonnement wordt afgesloten met derden. 
Aanbieding gebeurt in volgorde van aanmelding met ieder een bedenktijd van 1 week.  

4. AFNEMER haalt ten minste 10% van door AFNEMER geselecteerde producten op per maand; indien 
dit gedurende 3 maanden minder is overleggen partijen en kan TEUNapp het abonnement opzeggen 
en een LITE abonnement aanbieden.  

5. Opname profielpagina van AFNEMER in de TEUN app.  
 

 

LITE 

1. AFNEMER ontvangt aanbod van aanbieders1) dat niet is geselecteerd door PREMIUM en BASIS 
abonnementhouders en van aanbieders die AFNEMER als voorkeursafnemer1) hebben gekozen. 

2. Aanbod kan in elke volgorde of tegelijkertijd worden aangeboden aan alle abonnementhouders LITE. 
3. Alleen mogelijk zo lang er tevens een BASIS abonnement actief is in het gebied; zodra die vervalt 

kan TEUNapp LITE abonnementen tegelijkertijd beëindigen en/of wordt aan de LITE abonnement-
houders in volgorde van eerste aanmelding het BASIS abonnement aangeboden met ieder een 
bedenktijd van 1 week.   

4. In elk gebied kan TEUNapp met andere partijen elk type abonnementen afsluiten en in elke 
gewenste volgorde of tegelijkertijd dezelfde producten aanbieden.  
 

  

http://www.teunapp.nl/
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Voor alle abonnementen geldt: 

I. In de TEUN app aangeboden producten worden aangeboden aan de abonnementhouders in de 
volgorde: PREMIUM (1x) > BASIS (2x) > LITE (alle), in de volgorde van de R6-ladder 4).  

II. Bij eerste aanmelding wordt het abonnement BASIS aangeboden voor zover beschikbaar, of anders 
LITE. AFNEMER kan vervolgens als alternatief een PREMIUM of LITE abonnement aanvragen via 
abo@teunapp.nl, waarna dat abonnement na bevestiging per email van TEUNapp direct ingaat.  

III. Indien AFNEMER kiest voor een jaarabonnement dan geldt een korting van 20% op alle 12 
maandbijdragen gedurende die periode. AFNEMER kan dit verzoeken per email naar 
abo@teunapp.nl; het jaarabonnement gaat in per eerste dag van de daaropvolgende maand.   

IV. Alle abonnementen (behalve jaarabonnementen) zijn wederzijds maandelijks opzegbaar via 
abo@teunapp.nl, ingaande per eerstvolgende hele kalendermaand.  

V. De maandelijkse vergoeding wordt elke maand bepaald per 1.000 huishoudens en daarbinnen 10 
producten in het gebied van het abonnement van AFNEMER volgens de tabel hieronder. Als aantal 
producten telt daarbij alleen wat AFNEMER in het dashboard selecteert voor 'Ophalen' of 'Brengen'. 

 

1) Aanbieders kunnen altijd een bepaalde voorkeursafnemer selecteren en veranderen in de TEUN app. 

Hun aanbod wordt daarna altijd eerst aangeboden aan die voorkeursafnemer, vóór elke andere 

abonnementhouder. Het is afnemers toegestaan actief buiten TEUNapp om aanbieders te bewegen hun 

organisatie in TEUN als voorkeur te selecteren.  

2) LITE is alleen beschikbaar als er ook een BASIS abonnement actief is in een gebied 

3) Deze is voor een BASIS abonnement bij bijv. 18 producten en 900 huishoudens per maand € 2, bij 34 

producten en 900 huishoudens € 4 per maand, bij 58 producten en 2.800 huishoudens € 6 per maand, bij 

105 producten en 2.800 huishoudens € 12 per maand. 

4) De gehanteerde volgorde van de R-6 duurzaamheidsladder (van het PBL) door TEUNapp is: R3: 

product hergebruik; R4: component hergebruik; R5: grondstof hergebruik; R6: afval. 

 

Deze Regeling maakt deel uit van de Gebruiksovereenkomst TEUNapp 

Abonnementen TEUN app PREMIUM BASIS LITE
 2
) 

Volgorde aanbod 
1
) Als eerste Na PREMIUM Na BASIS

Eerste keuze PREMIUM als beschikbaar Ja Nee

Aantal zelfde abonnementstype per gebied 1x 2x Oneindig

Maandbijdrage bij aanbod tot 3 producten per maand gratis

Maandbijdrage per 1.000 huishoudens tot 20 producten 
3
) € 5,00 € 2,00 € 0,50

Commitment thuis ophalen producten Ja Ja

Profielpagina app Bovenaan Ja

12-4-2022

Tarieven zijn prijsvast in 2022, minimum totaal maandtarief per abonnement is € 5 (tenzij gratis), alles excl. BTW. 
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