
1. Inschrijvingsleidraad voor online aanbieder: bewijsstukken
uitsluitingsgronden toegevoegd op: 13-09-2022

Toegevoegd op 13-09-2022:
Gedragsverklaring aanbesteden voor alle gerelateerde BVs, niet ouder dan 6 maanden.
Verklaring belastingdienst, niet ouder dan 1 jaar
Overzicht concernrelaties, niet ouder dan 1 maand
Kopie van aansprakelijkheids verzekering

2. Bijlage B: producten lijst OHIS 2.0, online aanbieder en fysieke winkels

Producten toegevoegd:
- Geïsoleerde terugslagklep
- Dampremmende folie

Vaatwasmachine labels aangepast:
- Aangepast naar label A en B (label C en D is komen te vervallen)

3. Programma van eisen op 13-09-2022, online aanbieder en fysieke winkels

Artikel 8h:

Aangepast van: Eisen ten aanzien van  de aangeboden huishoudelijke apparaten, zullen tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever nader worden afgestemd. Onderstaande producten dienen
minimaal te voldoen aan onderstaande eisen:

i. Koelkasten minimaal energielabel C en minder dan 163 kwh verbruik op jaarbasis;
ii. Wasmachine label A;

iii. Vriezer minimaal label C met een verbruik minder dan 150 kwh verbruik op jaarbasis;
Afwasmachine minstens energielabel C.

Op 13-09-2022 naar: Eisen ten aanzien van  de aangeboden huishoudelijke apparaten, zullen tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever gespecificeerd zijn in bijlage B.

Op 16-09-2022 Toevoeging m.b.t. API:
Toegevoegd dat de geautomatiseerde koppeling ook anders dan met API kan worden
gerealiseerd. Maar enkel na onderling overleg en goedkeuring van Groupcard

4. Bijlage C - koppeling online aanbieders

Op 16-09-2022 Toevoeging m.b.t. API:
Toegevoegd dat de geautomatiseerde koppeling ook anders dan met API kan worden
gerealiseerd. Maar enkel na onderling overleg en goedkeuring van Groupcard



5. Bijlage D - Samenwerkingsovereenkomst

Op 16-09-2022 Toevoeging m.b.t. API:
Toegevoegd dat de geautomatiseerde koppeling ook anders dan met API kan worden
gerealiseerd. Maar enkel na onderling overleg en goedkeuring van Groupcard

6. Bijlage D - Samenwerkingsovereenkomst

Op 29-09-2022 Aanpassingen m.b.t. Frequentie uitbetaling:
Artikel 4.1: Op verzoek van verschillende aanbieders is de frequentie van uitbetalen aangepast
van wekelijks naar maandelijks.
Artikel 4.4: In lijn met de frequentie van uitbetalingen is ook de frequentie van facturatie de
commissie vergoeding van wekelijks aangepast naar maandelijks.

7. Bijlage B - Lijst met toegestane producten

Op 29-09-2022 Aanpassing product vereisten:
Koel- en vriesapparatuur dient een levensduur te hebben van 8 jaar i.p.v. de eerder
vereiste 10 jaar.

8. Bijlage B - Lijst met toegestane producten

Op 17-10-2022 Aanpassing product vereisten:
Voor vriesapparatuur is de eis van maximaal 120 kWh verbruik komen te vervallen.

9. Bijlage D - Samenwerkingsovereenkomst

Op 15-12-2022 Aanpassing commissie percentage grote isolatiematerialen:
Artikel 4.3: Grote isolatiematerialen vallen nu onder de 7% commissie waar hiervoor
eerst 11.87% van toepassing was. Welke producten onder grote isolatiematerialen valt
is gespecificeerd in Bijlage B. De nieuwe tekst is: “De vergoeding is 7% over de in
bijlage B genoemde elektrische apparaten en grote isolatiematerialen en 11.87% over
de resterende producten. “

10.Bijlage B - Lijst met toegestane producten

Op 23-02-2023 Aanpassing product vereisten:
De vereisten voor witgoed zijn vereenvoudigd door enkel het label te hanteren. Door de
combinatie van label en verbruik ontstonden er te veel onduidelijkheden.


