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KEI-box (Klein Elektrisch en ICT, ‘box’)
Inhoud: Kleine huishoudelijke apparaten & ICT 

Afmetingen: (lxbxh) 80x60x35cm

Inhoud:    Complete kleine elektrische en ICT-apparaten
Ledig gewicht:   5.6 kg.
Capaciteit:  Max. 25kg, 
Gebruik:  * Lever complete apparaten in; inclusief snoeren en kabels
   * De KEI-boxen mogen maximaal tot de rand worden gevuld   
   en niet te zwaar worden. Zo blijven de boxen stapelbaar en   
   goed te tillen.
   * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen voedsel- 
   resten, verpakkingsafval, geen cartridges, accu’s of batterijen)
   * U ontvangt de box in bruikleen. Meld kapotte boxen bij 
   Wecycle.
   * Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen drie   
    werkdagen gewisseld voor een lege.



Wonderbox 
(inzamelmiddel behind-the-counter)
Inhoud: mix lampen

Rechte tl-buizen (<180 cm), spaarlampen en alle 
overige gasontladingslampen.
Geen halogeen en/of gloeilampen. 

Afmetingen: (lxbxh) 40x40x120cm 
(uitschuifbaar naar 180 cm)

Inhoud:  tl-buizen, spaarlampen, overige gas-
  ontladingslampen (CFL, HID etc.), LEDlampen
Ledig gewicht: 2 kg.
Capaciteit: Max. 40kg. (ca. 150 tl-buizen) 
Gebruik: * Geen enkele vorm van vervuiling is toege-  
  staan (bijvoorbeeld verpakkingen, restafval,   
  plastic zakken, gloei- of halogeenlampen). 
  * Deponeer geen gebroken lampen.
  * U ontvangt de wonderbox in bruikleen, houd  
    deze schoon, droog, compleet en gebruik evt.  
    de plastic verpakking als bescherming.
  * Bied de volle wonderbox op een goed 
    bereikbare plaats aan.
  * Gebruik en opslag alleen binnen.
  * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
  * Het volle inzamelmiddel wordt na 
    aanmelding binnen 5 werkdagen gewisseld   
    voor een lege.



Armaturenbox
Inhoud: verlichtingsarmaturen zonder lampen
Kleur en uitvoering kan afwijken 

Afmetingen: (lxbxh) 100x120x80cm

Inhoud:   Complete armaturen zónder lampen
Ledig gewicht:   55 kg.
Capaciteit:  ± 1m3
Gebruik:  * Verwijder lampen altijd uit de armaturen.
   * Armaturen mogen uitsteken, maar de box moet wel   
     verplaatsbaar blijven.
   * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan.
   * Alleen complete armaturen toegestaan.
   * U ontvangt de armaturenbox in bruikleen. Meld kapotte  
     boxen bij Wecycle.
   * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
   * Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 5  
     werkdagen gewisseld voor een lege.



Metalen container 
(M-box)

Inhoud: rechte tl-buizen (> 60 - 180 cm) en/of neonlampen 

Afmetingen: (lxbxh) 195x80x115cm

Inhoud:   rechte TL-buizen (>60-180 cm) en/of neonlampen.
Ledig gewicht:  216 kg
Capaciteit:  1000-1200 lampen
Overigen  Cilinderslot met rechthoekige sleutel (8 stuks per container)
Gebruik:  * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoor- 
   beeld verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of 
   halogeenlampen). 
   * Deponeer alleen hele lampen. Geen gebroken lampen.
   * U ontvangt de M-box in bruikleen. Meld kapotte boxen bij  
     Wecycle.
   * De M-box moet water- en sneeuwvrij blijven.
   * Zorg dat de M-box goed bereikbaar is voor de vervoerder.
   * De M-box is voorzien van een serienummer (M-----). Meld  
   het juiste serienummer in de order aan.
   * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
   * Stickervrij en goed vergrendeld aanbieden.
   * Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 5  
     werkdagen gewisseld voor een lege.



Plastic container
(P-box)

Inhoud: korte rechte tl-buizen (< 60cm), xenoxlampen, ronde tl-buizen en/
of natriumlampen.
Geen X-ray buizen en geen CRT tubes (beeldbuizen) 

Afmetingen: (lxbxh) 120x80x74cm

Inhoud:   Korte, rechte TL-buizen, xenonlampen, spaarlampen, 
   ronde TL-buizen en/of natriumlampen
Ledig gewicht:  37 kg.
Capaciteit:  750-1200 lampen
Gebruik:  * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoor- 
   beeld verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of 
   halogeenlampen). 
   * Deponeer alleen hele lampen, geen kapotte/gebroken  
     lampen.
   * U ontvangt de P-box in bruikleen. Meld kapotte boxen  
     bij Wecycle.
   * De P-box moet water- en sneeuwvrij blijven.
   * Zorg dat de P-box  goed bereikbaar is voor de vervoerder.
   * De P-box is voorzien van een serienummer P direct 
     gevolgd door 5 cijfers (P-----). Meld het juiste serie-
     nummer in de order aan.
   * Stickervrij en met gesloten deksel aanbieden.
   * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
   * Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 5  
     werkdagen gewisseld voor een lege.



30-liter box (SBX30)
(inzamelmiddel behind-the-counter)
Uitsluitend voor grootwinkelbedrijven in de food en non-food sector

inhoud: spaarlampen

Afmetingen: (lxbxh) 40x30x34cm

Inhoud:   Spaarlampen
Ledig gewicht:  1.6 kg.
Capaciteit:  ca. 100 stuks
Inzet:   Uitsluitend bij grootwinkelbedrijven/ketens los of in een 
   inzamelmeubel 
Gebruik:  * Deponeer alleen hele spaarlampen. Geen gebroken lampen
   * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld  
   verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen). 
   * U ontvangt de 30-liter box in bruikleen. Maak melding van 
     kapotte boxen bij Wecycle.
   * Met een gesloten deksel aanbieden.
   * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.  
   * De volle 30-liter boxen worden per 2 na aanmelding binnen 5  
     werkdagen gewisseld voor lege boxen.



Rol container (ROCO)

inhoud: platte beeldschermen & platte monitoren

Afmetingen: (lxbxh) 118x75x198cm

Inhoud:   Platte beeldschermen en platte monitoren
Ledig gewicht:  130 kg
Capaciteit:  500 kg
Inzet:   RSC en DC, milieustraat en grote inzamelpunten 
Gebruik:  * Deponeer alleen complete platte beeldschermen incl. snoeren,  
   kabels, etc.
   * Stapel de beeldschermen verticaal. 
                     * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld  
   verpakkingen, restafval).
                     * U ontvangt de Rol container in bruikleen. Meld kapotte
   containers bij Wecycle.              
                     * Zorg dat de container goed bereikbaar is voor de vervoerder.
                     * De container is voorzien van een uniek serienummer. 
                     * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
                     * Het volle inzamelmiddel wordt na aanmelding binnen 3   
     werkdagen gewisseld voor een lege.



Open container
(40 m³)

Inhoud: groot witgoedapparatuur (GWG) of televisies & monitoren (CRT) of 
kleine elektrische en ICT-apparaten (KEI)
Gesorteerde fracties.
 
Afmetingen: (lxbxh) 708x250x260cm

Inhoud:  Groot Witgoedapparaten (GWG): normbelading 6.300kg
  Beeldbuis televisies en Monitoren (CRT): normbelading 5.500kg
   Kleine Elektrische en ICT-apparaten (KEI): normbelading 6.500kg
Gebruik: * Deponeer alleen complete apparaten incl. snoeren, kabels, 
    motoren en compressoren etc.
  * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld  
  verpakkingen, etensresten, vloeistoffen, restafval) of andere   
  fracties dan waarvoor de container is ingezet.
  * U ontvangt de open container in bruikleen. Meld kapotte
  containers bij Wecycle. 
  * De container moet water-, sneeuwvrij blijven.
  * Zorg dat de container goed bereikbaar is voor de vervoerder.
  * De container is voorzien van een uniek serienummer. Meld het  
    juiste serienummer (5 cijfers) in de order aan.
  * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
  * Voor 16.00 uur aangemeld: wisseling op de volgende werkdag.
    Na 16.00 uur aangemeld: wisseling binnen 48 uur.



Gesloten container
(40 m³)

Inhoud: koel- en vriesapparatuur (KV)
Uitvoering en kleur kunnen afwijken 

Afmetingen: (lxbxh) 736x242x240cm

Inhoud:  Koel-/vriesapparatuur (KV): normbelading 3.600kg
Gebruik: * Deponeer alleen complete apparaten incl. snoeren, kabels, 
    motoren en compressoren etc.
  * Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (bijvoorbeeld  
  verpakkingen, etensresten, vloeistoffen, restafval) of andere   
  fracties dan waarvoor de container is ingezet.
  * U ontvangt de gesloten container in bruikleen. Meld kapotte
  containers bij Wecycle. 
  * De container moet water-, sneeuwvrij blijven.
  * Zorg dat de container goed bereikbaar is voor de vervoerder.
  * De container is voorzien van een uniek serienummer. Meld het  
    juiste serienummer (5 cijfers) in de order aan.
  * Niet verplaatsen naar een ander ophaaladres.
  * Voor 16.00 uur aangemeld: wisseling op de volgende werkdag.
    Na 16.00 uur aangemeld: wisseling binnen 48 uur.


