Welke batterij
wilt u laten recyclen?
Op de volgende pagina’s ziet u welke stappen u moet zetten
voor verantwoorde inzameling van afgedankte draagbare batterijen
tot 3 kg (waaronder knoopcelbatterijen), aandrijfbatterijen
en lithium startaccu’s.

Meer info

Inzameling

Draagbare batterijen
tot 3 kg

Inzameling

Aandrijfbatterij

Inzameling

Lithium startaccu

Contact
Als u vragen of
opmerkingen heeft,
neem dan gerust
contact op met Stibat
of ARN.

Stibat
079 363 20 90
servicedesk@stibat.nl

ARN
0346 728 220
batterijen@arn.nl

Uw contactpersoon bij
Stibat is Bas Brands
06 18 879 384
bas.brands@stibat.nl

Uw contactpersoon bij
ARN is Hector Timmers
06 46 232 970
hector.timmers@arn.nl
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Hoe
werkt het?
De autosector heeft in Nederland een collectief systeem ingericht
om batterijen en accu’s makkelijk en op een verantwoorde manier
in te zamelen en te recyclen.
Voor draagbare batterijen tot 3 kg, uit bijvoorbeeld autosleutels, de bandensensoren en het
E-call systeem, kunt u een beroep doen op
de dienstverlening van Stibat. Lithium startaccu’s
en aandrijfbatterijen kunt u laten inzamelen
door ARN.

Doet u mee?
Samen maken we er iets moois van!
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Draagbare batterij
tot 3 kg inleveren
Stap 1

Als u gebruik wilt maken van het collectief systeem
voor draagbare batterijen tot 3 kg moet u zich
aanmelden als Stibat-inleverpunt. Met een kant-enklare inzamelservice neemt Stibat het inzamelen
en afvoeren van deze kosteloos uit handen. Na
aanmelding wordt u opgenomen in het landelijke
dekkend inzamelnetwerk.

Stap 2

U ontvangt een inzamelmiddel
(zie afbeelding) met de bijbehorende
veiligheidsinstructies. Plaats het inzamelmiddel op
een goed zichtbare en droge plek.

Stap 3
Aanmelden Stibat-inleverpunt

Is het inzamelmiddel vol, dan haalt Stibat het gratis
bij u op en krijgt u een nieuwe, lege retour. Voor
een ophaalverzoek belt u naar 0800 022 50 01 of
stuur een e-mail naar ophaalservice@stibat.nl.

Ophaalverzoek inzamelmiddel
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Stibat ontzorgt

Stibat zorgt ervoor dat de ingezamelde draagbare batterijen en accu’s tot 3 kg worden
verwerkt bij gecertificeerde recyclefabrieken.
Zo heeft u nergens omkijken naar en voldoet
u aan alle wettelijke regels. Veilig, verantwoord
én kosteloos.
Ondersteunende batterijen uit de auto (auxiliary),
die enige aandrijffunctie hebben en die doorgaans
zwaarder zijn 3 kg, mogen niet in het inzamelmiddel en kunt u via ARN laten inzamelen.

Download instructiekaart
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Aandrijfbatterij
inleveren
ARN verzorgt voor een groot aantal merken de
inzameling en recycling van afgedankte
aandrijfbatterijen. Als u een batterij wilt laten
inzamelen, maak dan gebruik van het online
formulier voor een ophaalopdracht. Houd de
volgende gegevens bij de hand:
•	Uw contactgegevens;
•	De voertuiggegevens, zoals het kenteken;
•	Gegevens over de batterij, waaronder
afmetingen en gewicht. Dit is nodig om de
juiste verpakking voor het vervoer te selecteren.
Een ander belangrijke punt voor de inzamelaar
komt ook terug in dit formulier:
•	Vermeld op het formulier of de batterij
transportzeker is of niet-transportzeker. Een
batterij is niet-transportzeker wanneer de
batterij onder normale vervoersomstandigheden snel uiteen kan vallen, gevaarlijk kan
reageren of een vlam dan wel een gevaarlijke
hitteontwikkeling of een gevaarlijke uitstoot van
giftige, bijtende of brandbare gassen of
dampen kan veroorzaken.
Per accupakket/kenteken vult u online een nieuw
formulier in.

Heeft u vragen
over het formulier?

Neem bij eventuele vragen contact op met ARN
via 0346 728 220 of batterijen@arn.nl.

Batterij aanmelden
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Verwerking van
aandrijfbatterijen via ARN

Met de toename van elektrische auto’s komen er
steeds meer afgedankte aandrijfbatterijen. Een
deel van de aandrijfbatterijen en startaccu’s krijgt
een tweede leven; een ander deel gaat naar
recyclingbedrijven. Dit is een zorgvuldig traject,
waarin hoofdrollen zijn weggelegd voor veilige
demontage en opslag door autodemontagebedrijven en transport door inzamelaars.
Batterijen die nog herbruikbaar zijn, krijgen via
een gespecialiseerd bedrijf een tweede leven.
Andere batterijen gaan naar een recyclingbedrijf,
dat de kostbare grondstoffen terugwint.

Welke batterijmerken
haalt ARN op?

ARN verzorgt voor een groot aantal automerken
de inzameling en recycling van afgedankte lithium
startaccu’s en aandrijfbatterijen.
Voor batterijen van merken die niet met het
ARN Beheerplan meedoen kunt u ARN wel
benaderen. ARN zorgt er dan voor dat de
contacten met de producent worden gelegd voor
het ophalen ervan. Ook dit kan via het online
formulier ‘batterij aanmelden’.

Deelnemende merken

Batterij aanmelden
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Lithium startaccu
inleveren
ARN verzorgt voor de inzameling en recycling
van afgedankte lithium startaccu’s. Twijfelt u
of een startaccu lithium of loodzuur bevat?
Raadpleeg dan idis2.com (International
Dismantling Information System)
Als u een accu wilt laten inzamelen, maak dan
gebruik van het online formulier voor een
ophaalopdracht. Houd de volgende gegevens
bij de hand:
•	Uw contactgegevens;
•	De voertuiggegevens, zoals het kenteken;
•	Gegevens over de accu, waaronder afmetingen
en gewicht. Dit is nodig om de juiste verpakking
voor het vervoer te selecteren.
Andere belangrijke punten voor de inzamelaar
komen ook terug in dit formulier:
•	Vermeld op het formulier of de accu
transportzeker is of niet-transportzeker. Een
accu is niet-transportzeker wanneer hij onder
normale vervoersomstandigheden snel
uiteen kan vallen, gevaarlijk kan reageren of
een vlam dan wel een gevaarlijke hitteontwikkeling of een gevaarlijke uitstoot van
giftige, bijtende of brandbare gassen of
dampen kan veroorzaken.
Per batterij/kenteken vult u online een nieuw
formulier in.
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Heeft u vragen
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Welke batterijmerken
haalt ARN op?

ARN verzorgt voor een groot aantal automerken
de inzameling en recycling van afgedankte lithium
startaccu’s en aandrijfbatterijen.
Voor accu’s van merken die niet met het ARN
Beheerplan meedoen kunt u ARN wel benaderen.
ARN zorgt er dan voor dat de contacten met
de producent worden gelegd voor het ophalen
ervan. Ook dit kan via het online formulier
‘batterij aanmelden’.

Deelnemende merken

Batterij aanmelden
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