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Module 2 |  Financiering van je  
circulaire businessmodel

	 Waarvoor	heb	je	financiering	nodig?
	 	Kunnen	strategische	(keten)partners	
bijdragen?

	 	Welke	financieringsvorm	past	er	 
het	beste	bij?

Module 3 |  Cashflow optimalisatie: 
Pricing

	 Kies	een	goede	prijs	opbouw
	 	Onderwijs	je	klant:	waar	betaalt	de	klant	
voor?

	 	Onderwijs	je	financier:	welke	externaliteiten	
neem	je	weg?

Module 1 |  Kies een strategisch 
startpunt

	 Voegt	jouw	bedrijf	echt	iets	toe?	#Refuse.
	 Kies	een	slimme	circulaire	strategie	
	 Breng	je	circulaire	netwerk	in	kaart
	 Sla	munt	uit	meervoudige	waarde-cycli

Module 5 |  Maak je propositie zo 
robuust mogelijk: Contract

	 Flexibel	of	vast	
	 Verantwoordelijkheden	en	verzekeringen
	 Grip	op	contract	&	contractwaarde

Module 6 |  Comfort: klantportefeuille  
& ketenpartners

	 	Klantportefeuille	(B2B/B2C,	spreiding,	
volume)	

	 De	rol	van	de	waardeketenpartners
	 Afsluiting:	De	belangrijkste	asset	ben	jij!	

Module 4 |  Maak je propositie zo 
robuust mogelijk: Assets 

	 Marktwaarde	(tweedehandsmarkt)
	 Circulariteit	van	de	asset	en	restwaarde
	 Opbrengstprestatie	van	de	asset 
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Module 5
Dekking: contract

In	deze	module	gaan	we	aan	de	slag	met	 
het	contract	tussen	jou	en	je	klant.	Wat	zijn	 

de	consequenties	als	je	kiest	voor	een	 
flexibel	of	een	vast	contract.	Hoe	zijn	

verantwoordelijkheden	verdeeld	tussen	jou	en	
je	klant?	En	hoe	wordt	er	vanuit	de	financier	
gekeken	naar	de	waarde	van	je	contract?

In deze module leer je:

	 	hoe	een	financier	naar	jouw	contracten	kijkt;
	 	welke	onderdelen	je	in	een	robuust	contract	opneemt,	 
zodat	de	financier	zich	comfortabel	voelt;

	 	je	eigen	contract	in	te	vullen.
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Circulaire	PaaS-contracten	kunnen	erg	flexibel	zijn	
door	een	korte	opzegtermijn.	Dit	veroorzaakt	voor	
een	financier	grote	onzekerheid,	dus	hoog	risico.	
Kasstromen	komen	bovendien	binnen	op	gebruiks-	of	
periodieke	basis.	Deze	vertraagde	inkomende	cashflow	
(in	vergelijking	tot	het	direct	verkopen	van	een	product)	
heeft	een	negatieve	invloed	op	de	winstgevendheid	op	
korte	termijn.

Het	contract	kan	een	belangrijk	instrument	zijn	om	
cashflows	te	stabiliseren	en	te	garanderen.	In	het	
contract	kunnen	keuzes	worden	gemaakt	in	de	mate	
van	flexibiliteit,	prikkels	worden	opgenomen	voor	
het	voortzetten	van	het	contract	en	andere	clausules	
worden	opgenomen	die	invloed	hebben	op	de	kwaliteit	
en	stabiliteit	van	de	cashflows.	

Door de ogen van de financier
Een	circulaire	PaaS-propositie	gaat	niet	alleen	over	de	inbegrepen	
diensten,	maar	ook	over	de	aard	van	het	bedrijf	als	circulaire	dienst.	
Er	wordt	gestreefd	naar	twee	doelstellingen:	(1)	het	voldoen	aan	de	
behoeften	van	de	klant	en	(2)	het	leveren	van	circulaire	impact.	In	een	
Community	of	Practice	met	Fairphone1	is	er	om	deze	reden	een	‘Circular	
Service	Contract’	(CSC)	ontwikkeld	in	samenwerking	met	Allen	&	Overy.	
Dit	contract	is	inmiddels	geüpdate	en	kun	je	hieronder2	downloaden	en	
invullen	al	naar	gelang	jouw	specifieke	PaaS-voorbeeld.	We	zullen	in	dit	
hoofdstuk	een	overzicht	geven	van	de	belangrijkste	aspecten	van	het	CSC.

1.		The	Circular	Phone,	2018:	www.circle-economy.com/resources/the-circular-phone

Check	de	dataDownload	het	contact	template

PDF
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Het	eerste	aspect	van	het	CSC	betreft	de	levering	
van	het	product	dat	de	desbetreffende	uitkomst	
levert.	De	dienstverlener	is	verantwoordelijk	
voor alle handlings-kosten	van	de	apparaten	
die	het	levert.	Vanwege	de	voortdurende	
aard	(lange-termijn)	van	een	circulaire	PaaS-
propositie	en	de	soms	snel	veranderende	aard	
van	productmarkten,	is	het	een	uitdaging	om	
producten	aan	te	bieden	en	te	onderhouden	op	
een	passend	kwaliteitsniveau.	Om	de	circulaire	
doelstelling	het	beste	te	kunnen	waarborgen	kun	
je	het	resultaat	in	abstracte	term	beschrijven,	
bijvoorbeeld	het	garanderen	van	een	product	
dat	te	allen	tijde	op	‘algemeen	aanvaard	
technologisch	niveau’	is.	Hierdoor	houd	je,	naast	
eigendom,	ook	zeggenschap	over	welk	product	
wordt	gebruikt	voor	het	leveren	van	het	resultaat.	
Zo	kan	het	product	gereviseerde	onderdelen	
bevatten	en	minimale	gebruikssporen	vertonen.

Door	een	‘algemeen	geaccepteerd	niveau	
van	technologie’	te	bieden	en	het	gebruik	van	
opgeknapte	onderdelen	toe	te	staan,	behoud	
je	het	recht	en	de	verantwoordelijkheid	om	
rekening	te	houden	met	zowel	functionaliteit	als	
circulariteit.	De	sleutel	vanuit	het	perspectief	van	
de	klantrelatie	ligt	in	het	leveren	van	eersteklas	
services	met	het	juiste	niveau	van	functionaliteit	
tegen	een	prijs	die	de	klant	bereid	is	te	
accepteren.

STABIELE CASHFLOW DOOR EEN ROBUUST CONTRACT

Hoe	kun	jij	je	propositie	dusdanig	
formuleren	dat	je	zelf	zeggenschap	houdt	
over welk	product	je	gebruikt	voor	het	
leveren	van	je	dienst	en	zo	circulariteit	
bevordert	en	toch	de	propositie	zo	
aantrekkelijk	mogelijk	maakt	voor	jouw	
klant?
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Specificeer je diensten

In	circulaire	PaaS-modellen	zijn	de	kosten	
voor services	als	reparaties	en	vervanging	de	
verantwoordelijkheid	van	de	dienstverlener.	Ook	
kan	de	dienstverlener	besluiten	tot	preventief	
onderhoud	in	het	belang	van	het	leveren	van	een	
goede	service.	Hiervoor	zijn	een	aantal	expliciete	
artikelen	en	clausules	opgenomen	in	het	CSC,	zie	
Artikel	1,	en	Annex	1:	Reikwijdte	van	de	Services,	
Service	Vergoeding	en	Nadere	beschrijving	van	de	
services:	service	niveaus,	correctief	en	gepland	
onderhoud.

Als	jouw	product	eerder	gebruikte	
onderdelen	zou	bevatten,	zouden	
jouw	klanten	dan	bereid	zijn	om	lichte	
gebruikssporen	te	accepteren	voor	
een	korting	op	de	prijs?	Kun	je	het	
juiste	kwaliteitsniveau	bieden	en	toch	
ontsnappen	aan	de	marktvraag	die	snellere	
productcycli	dicteert?	

Hoe	zorg	je	voor	een	snelle	service	als	
er	iets	misgaat?	Kan	je	door	middel	van	
preventief	onderhoud	je	service	verbeteren	
en	kosten	drukken?	Zijn	er	andere	
afspraken	die	jij	zou	willen	maken	met	jouw	
klant	rondom	toegang	tot	het	product	of	
bijvoorbeeld	upgrades?
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Passende prijs bij service niveaus

In	het	CSC	worden	prijzen	(service	vergoeding) 
voor	de	services	en	diensten	expliciet	vermeld.	
Er	is	een	mogelijkheid	om	aan	te	geven	welke	
services	worden	gedekt	door	de	‘basis	service’	
vergoeding	en	welke	services	‘extra’	zijn.	Als	
een	service	wordt	gedekt	door	de	basis	service	
vergoeding,	dan	komen	eventuele	hogere	kosten	
in	verband	met	de	uitvoering	van	die	services	
en	diensten	voor	jouw	rekening.	Indien	voor	
dergelijke	services	en	diensten	een	aparte	prijs	
(als	extra	kosten-	of	servicevergoeding)	wordt	
afgesproken	is	dit	uiteraard	niet	het	geval.	Als	de	
prijs	tegen	kostprijs	is	(bijvoorbeeld	de	prijs	van	
een	verzekering),	dan	wordt	dit	prijsrisico	door	de	
klant	genomen.	Je	kunt	ook	nog	meer	details	met	
betrekking	tot	de	service	vergoeding	opnemen,	
zoals	volumekortingen	en/of	loyaliteitskortingen.	

Een	goede	pricing	is	natuurlijk	van	wezenlijk	
belang	voor	de	levensvatbaarheid	van	een	
circulair	service	model	in	vergelijking	met	het	
lineaire	verkoopmodel.	Het	draagt	bij	aan	de	
klantrelatie	om	hier	transparant	over	te	zijn.	 
Zie	ook	Module	3	over	pricing.	

Het	is	belangrijk	om	een	robuust	contract	op	te	
stellen	waarin	de	verantwoordelijkheden	voor	de	
dienstverlener	en	klant	expliciet	zijn	opgenomen.	
Naast	het	scheppen	van	duidelijkheid	over	
de	dienstverleningsspecificaties	vervult	de	
CSC	de	rol	van	het	toedelen	van	risico’s	aan	de	
partij	die	het	beste	de	verantwoordelijkheid	
kan	nemen	en	is	daarmee	nauw	verbonden	met	
de	financierbaarheid	van	je	circulaire	dienst-
propositie.	Dit	wordt	robuustheid	van	het	contract	
genoemd	en	verwijst	naar	het	vermogen	van	het	
contract	om	potentiële	neerwaartse	risico’s	op	te	
vangen.	

Hoe	kun	je	jouw	diensten	en	bijbehorende	
verantwoordelijkheden	uitsplitsen?	
Horen	daar	verschillende	vergoedingen	
bij?	Leg	je	sommige	diensten	en	
verantwoordelijkheden	bij	derde	partijen	
neer?	Maak	je	onderscheid	in	een	basis-
vergoeding	en	additionele	diensten?
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Klantverplichtingen

Niet	alleen	de	verantwoordelijkheden	voor	jou,	 
de	dienstverlener	moeten	duidelijk	terugkomen	in	
het	contract.	In	ruil	voor	de	aangeboden	diensten	
moet	de	klant	zich	ook	expliciet	verbinden	tot	
verplichtingen,	zoals:	

	 	de	service	vergoeding	betalen	als	
tegenprestatie	voor	de	diensten;

	 	na	beëindiging	van	het	contract	de	producten	
teruggeven	aan	de	dienstverlener	of	de	
dienstverlener	toelaten	(‘dulden’)	de	producten	
terug	te	nemen;

	 	de	dienstverlener	toelaten	om	gepland/
correctief	onderhoud	uit	te	voeren;

	 	zorgvuldig	gebruik	maken	van	de	producten	die	
ter	beschikking	zijn	gesteld;	

	 	de	dienstverlener	zo	snel	mogelijk	in	kennis	
stellen	van	storingen,	schade,	wijzigingen	in	de	
locatie	van	het	product	of	andere	incidenten	
m.b.t.	de	producten.

Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	mensen	in	veel	
gevallen	zorgvuldiger	omgaan	met	hun	eigen	
spullen	dan	met	de	spullen	die	ze	huren.	In	een	
CSC	is	dit	een	risico	dat	kan	worden	opgelost	door	
prikkels	te	creëren	voor	gebruikers	om	zorgvuldig 
met	de	apparaten	om	te	gaan.	Het	leveren	van	
een	dienst	betekent	niet	dat	dienstverleners	alle	
schade	van	de	gebruiker	moeten	vergoeden,	en	
daarvoor	kunnen	duidelijke	richtlijnen	worden	
opgenomen	in	het	CSC.	Zo	kan	het	monitoren	
van	schade	en	gamification-elementen	PaaS-
aanbieders	helpen	om	de	juiste	prikkels	te	
creëren.

Zijn	er	dingen	waaraan	jouw	klant	zich	
zou	moeten	committeren	om	jouw	service	
optimaal	te	laten	verlopen?	Kun	jij	een	
bonus	of	malus	verbinden	aan	goede	zorg	
voor	jouw	product?

Don’t be gentle it’s a rental! 

Be gentle,  
it’s a rental!  
— Ellyne Hagen, oprichter Reflower
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Circulair is voor onbepaalde tijd

Het	CSC	is	een	contract	voor	‘onbepaalde	tijd’,	 
wat	de	voortdurende	circulaire	intentie	
reflecteert.	Anderzijds	is	het	een	flexibel	contract,	
in	die	zin	dat	bedrijven	zich	vrij	gemakkelijk	
kunnen	aan-	en	afmelden	(i.e.	korte	opzegtermijn).	
Deze	flexibiliteit	moet	worden	afgewogen	tegen	
het	risico	van	her-markten.	Hiermee	bedoelen	
we	het	risico	dat	producten	een	tijd	‘stilstaan’	
omdat	het	tijd	kost	om	deze	opnieuw	uit	te	
zetten	aan	nieuwe	klanten	in	het	geval	van	een	
contractbeëindiging.	Dit	risico	is	in	het	begin	
hoog	als	er	niet	veel	klanten	zijn,	maar	neemt	
af	naarmate	de	klantenportefeuille	groeit.	Meer	
flexibiliteit	om	te	beëindigen	leidt	tot	minder	
veilige	kasstromen,	dit	leidt	tot	een	hogere	risico-
perceptie.	Maar	anderzijds	leidt	dit	vaak	tot	meer	
marktvraag.	

Houd je klant vast!

Langere	contracten	leiden	dus	tot	een	veiligere	
toekomstige	cashflow.	Maar	er	zijn	ook	nog	
andere	manieren	om	je	kasstromen	stabieler	
te	maken.	Om	te	zorgen	dat	klanten	na	het	
verstrijken	van	de	contracttermijn	het	contract	
willen	verlengen,	kunnen	verschillende	prikkels	
gebruikt	worden:	

	 	Verlenging	zo	makkelijk	mogelijk	te	maken;	

	 	Loyaliteitskortingen,	of	korting	geven	op	
contractverlenging;

	 	Een	boete	te	introduceren	bij	voortijdige	
beëindiging	van	het	contract;

	 	In	het	geval	van	een	prestatiecontract	kun	je	
je	klant	laten	committeren	tot	een	minimale	
afname	van	het	product.	

Hoe	ziet	jouw	contractvorm	eruit,	flexibel	
of	vast?	Hoe	heeft	dat	invloed	op	jouw	
marktvraag?	Hoe	verhoudt	zich	dat	met	
jouw	lange	termijn,	circulaire	visie?
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Over eigendom

In	het	template	CSC	contract	zijn	een	aantal	
artikelen	(onder	de	titels	‘eigendom’	en	
‘verhaalsmogelijkheden’)	en	clausules	toegevoegd	
om	het	economisch	eigendomsrecht	te	
versterken.	Bijvoorbeeld	als	het	risico	bestaat	van	
natrekking:	dat	wil	zeggen	dat	de	producten	als	
bestanddeel	van	een	locatie	worden	gezien	en	de	
dienstverlener	daardoor	mogelijk	het	juridische	
eigendom	van	de	producten	verliest.	Denk	aan	
zonnepanelen,	lift-	licht-	en	klimaatinstallaties	en	
gevels	in,	aan	of	op	gebouwen.	

Een	huurrecht,	of	het	vestigen	van	een	opstal-	of	
erfpachtsrecht,	dan	wel	het	registreren	van	een	
kwalitatieve	verplichting	met	betrekking	tot	de	
locatie	waar	de	producten	zich	bevinden	versterkt	
het	economische	eigendomsrecht.	En	ook	het	
recht	om	de	producten	terug	te	nemen	(het	
wegneemrecht)	of	‘uit	te	zetten’.	Een	opstalrecht	
bevestigd	het	juridische	eigendom	van	de	

producten	en	daarmee	ook	het	wegneemrecht.	Dit	
maakt	het	wegneemrecht	faillissementsbestendig	
in	een	mogelijk	faillissement	van	de	klant	als	de	
klant	door	natrekking	juridisch	eigenaar	zou	zijn	
geworden	van	het	product.

Welke	prikkels	kun	jij	in	jouw	contract	
leggen,	die	zorgen	dat	klanten	het	contract	
blijven	verlengen?	

In	hoeverre	speelt	er	bij	jou	het	risico	van	
natrekking?	

Fit for Circular Finance Training | p. 10 van 15

Module 5 | Stabiele cashflow door een robuust contract



Verzekeren

De	financierbaarheid	van	je	circulaire	dienstmodel	
kan	nog	versterkt	worden	door	het	afsluiten	
van	verzekeringen	ter	dekking	van	verlies	of	
beschadiging	van	de	producten	als	gevolg	van	
(1)	misbruik	door	de	klant	of	(2)	door	een	van	
buiten	komende	oorzaak,	zoals	brand,	wind,	
storm,	overstroming,	aardbeving,	verzakking,	
blikseminslag,	explosie,	etc.	Een	verzekering	
kan	worden	aangegaan	voor	de	volledige	
vervangingswaarde.

Contract als onderpand

Contracten	kunnen,	tenslotte,	ook	zelf	ingebracht	
worden	als	dekking	van	een	financiering.	Rechten	
op	eigendom	van	contracten	kunnen	overgedragen	
worden	aan	een	andere	partij,	bijvoorbeeld	
een	financier.	Dat	betekent	dat	de	rechten	en	
plichten	die	onder	de	overeenkomst	vallen	
worden	overgedragen	aan	een	derde	partij.	Vanuit	
financieringsoogpunt	zullen	dienstverleners	
in	ieder	geval	het	recht	willen	hebben	om	hun	
rechten	uit	de	overeenkomst	te	verpanden	
(pandrecht).	Daarnaast	kunnen	de	financiers	
zogenaamde	‘herstel-	en	instaprechten’	eisen	
(hiervoor	is	een	aparte	clausule	opgenomen	in	
het	CSC),	waarbij	zij	met	name	ook	in	dat	geval	
de	overeenkomst	kunnen	overnemen	wanneer	de	
serviceverlener	failliet	gaat.

Is	het	voor	jouw	dienst	van	toepassing	
of	voor	jouw	product	geschikt	om	een	
verzekering	af	te	sluiten	ter	dekking	of	
beschadiging	door	de	klant	of	van	buiten	
komende	oorzaak?
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Zijn	er	andere	dienstverleners	(derden)	
waaraan	jij	jouw	contracten	eventueel	kunt	
overdragen	mocht	je	in	zwaar	weer	verkeren	
(zodat	de	cashflow	blijft	doorlopen)?	
Heb	jij	instaprechten	voor	jouw	financier	
opgenomen,	zodat	jouw	contracten	als	
onderpand	kunnen	dienen	voor	een	
financiering?

DOWNLOAD HET CSC TEMPLATE EN 
VUL DIT IN AAN DE HAND VAN ALLE 

BOVENSTAANDE ANTWOORDEN.

Check	de	dataDownload	het	contact	template

PDF
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KEY LEARNINGS VOORBEREIDING LIVE Q&A SESSIE

Schrijf	hier	jouw	highlights	en	key learnings	uit	deze	module.

Heb	je	nog	feedback	voor	ons	om	deze	module	beter	te	maken?	Heel	fijn!	
Stuur	deze	feedback	naar	elisa.achterberg@circularfinancelab.nl

Welke	vragen	zou	je	tijdens	Live Q&A	willen	stellen?
Kijk	voor	de	data	van	de	Live Q&A sessies	op	 
www.circularfinancelab.nl/fit-for-circular-finance-training
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COLOFON

De	Fit	for	Circular	Finance	Training	 
wordt	mogelijk	gemaakt	door:

Provincie	Utrecht

Ontwikkeling	Fit	for	Circular	Finance	Training:	

Circular	Finance	Lab 

Design:	

Positive	Impact	Design

©	Alle	intellectuele	eigendomsrechten	ten	aanzien	
van	deze	training	berusten	in	beginsel	bij	de	Provincie	
Utrecht.	Deze	training	mag	enkel	gebruikt	worden	ten	
behoeve	van	de	ondernemer	zelf.	Deze	training	mag	
niet	door	derden	worden	gebruikt	voor	commerciële	
doeleinden.
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Gefeliciteerd, 
je hebt Module 5 van de  

Fit for Circular Finance Training 
succesvol afgesloten! 

Op naar module 6...

EINDE VAN MODULE 5
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