
Tip
Batterijen, spaarlampen 

en tl-buizen kunt u vaak 

inleveren bij de winkel waar 

u het gekocht heeft. Ook in 

de meeste supermarkten 

staat een inzamelbak voor 

batterijen.

Klein chemisch afval?  
Een bron voor energie!

Een halfleeg verfblik, lege batterijen of een kapotte spaarlamp? In 
klein chemisch afval (kca) zitten gevaarlijke stoffen, die vrij komen 

als ze ‘gewoon’ verwerkt worden. En dat is slecht voor onze gezond-
heid en het milieu. Daarom vragen we u om uw kca in te leveren bij 

het afvalbrengstation. Dan weet u twee dingen zeker: uw kca wordt veilig verwerkt én 
krijgt een nieuw leven. Zink komt bijvoorbeeld in dakgoten terug, terwijl cadmium in 
nieuwe batterijen wordt gebruikt. En van verf wordt zelfs groene stroom gemaakt!  
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✔   Accu’s en batterijen
✔ Benzine, motorolie en oliefilters
✔ Vloeibare gootsteenontstopper
✔ Injectienaalden
✔ Medicijnen
✔ Spaar-, tl- en led-lampen
✔ Verf, lak en beits
✔  Verfproducten, zoals verdunner  

en reiniger

✗ Ammonia en spiritus
✗ Balpennen en viltstiften
✗  Cd’s en video’s
✗ Nagellak en remover
✗ Kwasten met uitgeharde verf
✗ Lege spuitbussen en verfblikken
✗ Foto’s en dia’s
✗ Vlooienband

WEL NIET

Hoe wordt kca gerecycled?
Gesorteerd en wel gaat het klein chemisch afval naar speciale 
verwerkingsbedrijven. Hier worden de herbruikbare materialen 
gerecycled. Zoals het glas uit tl-buizen en het lood uit accu’s. 
Fabrikanten maken hier weer nieuwe producten van.

Waar gaat het kca heen?
Ons kca wordt opgehaald en gaat naar een 
speciale opslaglocatie. Daar wordt het eerst 
gesorteerd en veilig bewaard.

Wat is klein chemisch afval?
Batterijen, medicijnen, oliefilters, verf, 
spaarlampen: allemaal voorbeelden van klein 
chemisch afval (kca). In kca zitten stoffen die 
schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid. 
Daarom wordt dit afval op een veilige en duurzame 
manier verwerkt.

Wat is het nieuwe product?
Door kca gescheiden in te leveren krijgen 
we er nieuwe energie voor terug. Gevaarlijke 
stoffen gaan in een speciale oven. De warmte 
die hierbij vrijkomt wordt bijvoorbeeld voor 
stadsverwarming gebruikt. 

Waar brengt u uw kca heen?
Houd uw kca apart en breng het naar het 
afvalbrengstation. Onze medewerkers slaan  
het veilig op. Let op: gooi chemisch afval nooit  
bij het restafval. 


