AEEA

Inzameling op het recyclagepark

Wat mag er bij je AEEA?

Wat
AEEA staat voor
Afgedankte
Elektrische en
Elektronische
Apparaten
Heel wat elektrische of elektronische apparaten
kunnen hergebruikt worden.
Stel daarom volgende vraagjes:
1. Werkt het apparaat nog? Geef het aan iemand die het goed kan
gebruiken of breng het naar De Kringwinkel.
2. Je koopt een nieuw apparaat? Lever het oude, kapotte apparaat
dan af in de winkel. De wet verplicht de handelaar om een toestel
gratis te aanvaarden, ook al heb je het daar niet gekocht.

• koelkast,
• diepvriezer,
• (af )wasmachine,
• droogkast,
• fornuis,
• oven,
• mixer,
• keukenrobot,
• telefoon,
• GSM,
• smartphone
• GPS,
• strijkijzer,
• haardroger,
• krultang,
• scheerapparaat,

3. Je koopt geen nieuw toestel en het oude toestel is stuk? Breng
het naar het recyclagepark.

Laat een toestel herstellen in plaats van
het meteen als afval af te schrijven.
Geef het aan iemand die het kan gebruiken.
Koop zelf eens iets tweedehands in De
Kringwinkel.
34

• toetsenbord,
• printer,
• scanner,
• stofzuiger,
• frituurketel,
• broodrooster,
• koffiezetapparaat,
• weegschaal,
• wekker
• wafelijzer,
• elektrische
• grasmachine,
• boormachine,
• waterpomp,
• vlakschuurmachine,
• verlichtingsapparatuur, …

Tip

Hoe AEEA voorkomen?
Lees bij een nieuwe aankoop steeds de
gebruiksaanwijzing en de onderhoudstips. Zo kan je de levensduur optimaal
benutten.

• televisie
• videorecorder,
• radio,
• pick-up,
• cd-speler/recorder,
• DVD-speler/recorder,
• mp3-speler,
• playstation,
• gameboy,
• X-box,
• Wii,
• geluidsbox,
• versterker,
• tablet
• computer,
• computerscherm,

Alles wat met een stekker
in een stopcontact kon of
met batterijen werkte,
is AEEA!

Wat mag er niet bij je AEEA?
Ongewenste inhoud. Laat geen afval achter in bijvoorbeeld koelkasten of diepvriezers. Dit wordt bij aanvoer op het recyclagepark beschouwd als sluikstorten.
Toestellen aangedreven op gas of benzine/diesel.
Industriële toestellen.
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