
Wat zijn wel elektrische apparaten? 

Alle apparaten met een stekker of op batterijen, zoals een scheerapparaat, (spel)computer en 
afstandsbediening en ook spaarlampen vallen hieronder, bijvoorbeeld: 

Wat hoort bij 
elektrische 
apparaten? 
We helpen u graag op weg:
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Tips

 •   Bij aankoop van een nieuw apparaat kunt u gratis uw 
oude apparaat inleveren bij de winkelier. Een deel van 
de nieuwprijs is namelijk een verwijderingsbijdrage 
waarmee de recycling van uw oude apparaat wordt 
betaald.

 •   Dankt u een apparaat af dat nog werkt? Als 
u het afgeeft bij Kringloopwinkel Het GOED 
(’s-Gravenlandseweg 274), maakt u er een nieuwe 
eigenaar blij mee. 

 •   Apparaat kapot? Wellicht kan het Repaircafé in uw 
gemeente het apparaat nog maken. 

 •   Als uw apparaat niet meer te redden is en geen nieuw 
apparaat koopt, kunt u het inleveren bij de milieustraat 
van uw gemeente. Wij zorgen ervoor dat het naar een 
sorteercentrum wordt gebracht voor een verantwoorde 
verwerking.

 •   In Schiedam kunt u kleine elektrische apparaten ook 
wegbrengen bij de Recyclewinkel (Meesterstraat 40) of 
de Retourette (Groenelaan 117). 

•  (Mobiele) telefoon

•  Stofzuiger

•  Koffiezetapparaat

•  Beeldscherm

•  (Spel)computer

•  Föhn

•  Koelkast

•  Mixer

•  Strijkijzer

•  Afstandsbediening

•  Fotocamera

•  Snoeren en kabels 

•  Keramische kookplaat
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Wat zijn geen elektrische apparaten? (maar restafval)

•  Horloge

•  Aansteker

•  Barometer

•  Kwikbarometer (klein chemisch afval)

•  Fietsdynamo

 Waar laat ik deze spullen 
dan wel?

•   Bij de winkel van uw nieuwe aankoop 

(verwijderingsbijdrage).

•  Kringloopwinkel: apparaten die nog werken.

•  Restafvalcontainer: alles wat na scheiden  

overblijft en in de restafvalcontainer past.

Waarom elektrisch apparaten scheiden?
Afgedankte elektrische apparaten bevatten nog veel bruikbare 
onderdelen. Daarom zijn ze ook nog waardevol als ze oud zijn of 
kapot. Plastic, glas, koper en ijzer worden zo weer benut als grondstof 
voor nieuwe producten. Uw oude elektrische apparaten worden bij 
speciale bedrijven op verantwoorde wijze verwerkt, zodat schadelijke 
stoffen geen kans krijgen om in het milieu terecht te komen. Als 
apparaten nog werken of te repareren zijn kunnen ze een tweede 
leven krijgen bij een nieuwe eigenaar. Dat is nog beter dan scheiden.  


