WAAR LEVER JIJ JOUW LEGE
BATTERIJEN EN ACCU’S IN?

Apparaten met ingebouwde batterijen
Batterijen die ingebouwd zijn in kleine elektrische apparaten breng je
naar de milieustraat van de gemeente of lever je in bij een inleverpunt
voor kleine elektrische apparaten. Dat zijn apparaten zoals:
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Huishoudelijke batterijen

Elektrische apparaten

Alle huis-, tuin- en keukenbatterijen die door de opening van het inzamelmiddel 
passenlever je in bij de supermarkt, bouwmarkt of overige winkels die (producten
met ingebouwde) batterijen verkopen. Dat zijn batterijen en accu’s zoals:
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Let op: Beschadigde, verroeste of
lekkende batterijen en accu’s moeten
altijd in een plastic zak of huishoudfolie
verpakt worden. Zo lever je ze op een
verantwoorde en veilige manier in.

Let op: Het is belangrijk om de plus- en
minpool van knoopcellen en 9 Volt batterijen af te plakken met tape of plakband
voordat je ze inlevert. Zo voorkom je
kortsluiting.

Klein
speelgoed

Speakers

Powerbanks
legebatterijen.nl

wecycle

wecycle

E.dentifiers

Scheerapparaten

Smartphones

Fietsaccu’s
Fietsaccu’s lever je in bij een fietsenwinkel die is aangesloten
bij Stibat of breng je naar de milieustraat van de gemeente.
Dat zijn fietsaccu’s zoals:
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Batterijen en accu’s uit industrieel of professioneel gebruik die niet door de
opening van het inzamelmiddel passen, batterijpakketten, geschakelde batterijen,
batterijen en accu’s uit tuingereedschap en uit groot speelgoed lever je in bij de
milieustraat van de gemeente. Dat zijn batterijen en accu’s zoals:
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Vind jouw dichtstbijzijnde inleverpunt voor lege batterijen
en accu’s op www.legebatterijen.nl/waar-inleveren.
Hier vind je ook de inleverpunten voor fietsaccu’s,
kleine elektrische apparaten en lampen.
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