Kleine Elektrische apparaten: net yn’e kliko….
maar naar de milieustraat of de winkel!

Alles met een stekker,
accu of batterij
Dat klinkt lekker duidelijk en dat
is het ook. Als een apparaat
maar een duidelijke stekker,
accu of batterij heeft. Maar er
horen ook dingen bij waarvan je
het misschien niet zo gauw zou
denken. Een verjaardagskaart
met een muziekje, een
sleutelhanger met een lampje,
een bankpas reader, opladers,
USB-sticks…… Het zijn allemaal
kleine elektrische apparaatjes.

Veel van waarde
Elektrische apparaten zitten vol
herbruikbare materialen zoals
ijzer, aluminium, koper, glas en
kunststof. Als de apparaten
gescheiden zijn ingeleverd
worden deze stoffen opnieuw
gebruikt. Zo kan 80 tot 90 % van
de apparaten worden
gerecycled. Bovendien:
eventuele schadelijke stoffen
komen niet in het milieu terecht.
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Ook wel eens lui?
Een kapotte wasmachine in de grijze container?
Dat lukt echt niet dus die lever je gescheiden in.
Maar al die kleine dingen als elektrische
tandenborstels, zaklampen, wekkers of
mobieltjes? Die verdwijnen maar al te makkelijk
in de restafvalcontainer. Zonde , want dat
betekent dat veel waardevolle materialen de
afvalverbrandingsovens in gaan. Per persoon
gooien we jaarlijks twee kilo kleine apparaten
verkeerd weg. Als we voortaan allemaal iets
meer ons best doen, kunnen we elk jaar
35.000.000 extra kilo’s apparaten recyclen.
Oud voor nieuw
Je kunt een oud of kapot
apparaat gratis inleveren
in de winkel als je een
vergelijkbaar apparaat nieuw koopt.
De winkel is verplicht het oude
apparaat in te nemen, ook al is het van
een ander merk of heeft het een
andere afmeting.
Maar je kunt het apparaat ook naar de
milieustraat van je gemeente brengen.

Bij zo’n 3.100 inleverbakken
van Wecycle kun je kleine
apparaten en spaarlampen
inleveren zonder aankoop van
een nieuw product. Je vindt
deze bakken onder andere
veel in kringloopwinkels en bij
kinderboerderijen.
Op de website van Wecycle
kun je leuke filmpjes over het
recyclen van apparaten
bekijken.
MEER
WETEN?

Kijk op
www.wecycle.nl
www.honetynekliko.nl
www.recyclemanager.nl

Schatzoeken
In alle apparaten die we in Nederland
per jaar afdanken, zit voor 68 miljoen
euro aan goud. Sloopgoud dus eigenlijk.
In 200 mobieltjes zit genoeg goud voor
één trouwring. Het is zelfs makkelijker
goud te winnen door het recyclen van
mobieltjes dan via mijnbouw. Uit een
ton mobieltjes is 20 keer zoveel goud te
halen als uit een ton gouderts. En toch
gooien we jaarlijks voor 27 miljoen euro
aan goud bij het restafval.
En wat ligt er
eigenlijk nog
aan vergeten
goudschatten
in kasten en
op zolders??

