
Waar naartoe met uW aeea?

Belangrijk is dat u een onderscheid maakt 
tussen huishoudelijke en professionele aeea. 
In geval van twijfel hebt u volgende opties:

➜  Zoek het apparaat op de productenlijsten op 
www.recupel.be/Bijdrage/Productenlijsten:  
deze productenlijsten zijn ingedeeld volgens de 
10 Europese WEEE-categorieën. Binnen elke 
categorie heeft u huishoudelijke (oranje kleur)  
en professionele (groene kleur) subcategorieën.
De productenlijst van de huishoudelijke toestellen 
met een all-in bijdrage is een limitatieve lijst.  
De productenlijst van de professionele apparaten 
met een administratieve bijdrage is een 
illustratieve lijst.

➜  Zoek het apparaat via onze Product Search 
Engine op www.recupel.be

Indien uw zoekopdracht geen resultaten oplevert, 
kan dit betekenen dat het toestel ofwel niet 
opgenomen is op de huishoudelijke limitatieve 
lijsten of dat het niet uitdrukkelijk vermeld staat 
op de professionele illustratieve lijsten.  
Dit sluit echter niet uit dat uw product onder  
de aanvaardingsplicht valt.

➜  Vindt u het apparaat niet op de producten-
lijsten of via de productzoekmachine, vul dan 
het contactformulier in op onze website en voeg 
een productfiche toe.

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) zijn gevaarlijke afvalstoffen en 
aldus ook onderworpen aan een specifieke reglementering. 
Zij dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier én in overeenstemming 
met de afvalstoffenwetgeving te worden opgehaald en verwerkt.
Werk daarom steeds met een erkende overbrenger en een vergunde verwerker.

Dit document geeft u een schematische en bondige voorstelling van hoe Recupel u kan 
helpen bij de inzameling en verwerking van uw AEEA.

- word Recupel inzamelpunt: zie www.recupel.be/Inzameling/Detailhandelaar,

-  mits naleving van de ophaalvoorwaarden, organiseert Recupel gratis de ophaling van  

uw huishoudelijke AEEA. U kan ook een hergebruikcentrum in uw buurt contacteren  

(als het toestel nog functioneert) of u kan ook steeds terecht op een privé-overslagstation.

Indien u elektrohandelaar bent kan u in aanmerking komen voor een distributievergoeding. 

Behoren uw aeea tot de huishoudelijke categorieën?

Om u te registreren als Recupel inzamelpunt voor huishoudelijke AEEA en/of als eindgebruiker  
van professionele AEEA, ga naar www.recupel.be. Kies in de menubalk links ‘Aansluiten & login’  
en kies de gewenste aansluiting. Bent u reeds aangesloten en wenst u een uitbreiding van de 
dienstverlening tot andere productcategorieën? Bel dan Operations op het nummer 0800 403 88.
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Dan heeft u 2 opties:

➜  u kan een beroep doen op een Recupel ophaler/charterist: zie het Recupel-charter op 

www.recupel.be/Professioneel/Logistiek.

➜  u kan opteren voor de betalende ‘full option service’ van Recupel (neem hiervoor contact 

op met uw invoerder/producent): in dat geval worden ook de ophaling en verwerking van uw 

professionele AEEA door Recupel verzorgd. U hoeft dus niet zelf een overeenkomst af te 

sluiten met een ophaler/charterist.

Behoren uw aeea tot de professionele categorieën?

Inlichtingen: www.recupel.be - logistics@recupel.be - 0800 403 88

Via recupel

Via ophaler  
of charterist

(recupel-charter)

Waar naartoe met uw aeea?

Huishoudelijke aeea

1. Word Recupel collectiepunt
2. Recupel organiseert de ophaling

Professionele aeea

U kiest voor de ‘full option service’ 
van Recupel

Samengevat!

  Professionele aeea

1. Registeer bij Recupel als professioneel eindgebruiker

2.  Spreek financiële/logistieke voorwaarden af met een ophaler/

charterist naar keuze

3. Uw ophaler/charterist bevestigt elke afvoer met exact gewicht in kg

4.  Recupel bezorgt u jaarlijks een overzicht van al uw afgevoerde 

hoeveelheden

recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.
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