
Word ophaalpunt van lampen: 
alleen maar voordelen.

Kleine inspanning, grote impact.

Houdt u van efficiëntie? Uiteraard. Als facility manager zorgt 

u dat het huishouden van uw organisatie of onderneming vlot 

verloopt. Ophaalpunt van lampen worden past daar perfect in. 

Zeker omdat u op een solide partner mag rekenen: Recupel.

Elke lamp gaat ooit stuk. Wat dan?

Er hangen tientallen, misschien wel honderden gasontladingslampen en 

led-lampen in uw organisatie of onderneming. Die gaan lang mee, maar 

niet eeuwig. Wacht in elk geval niet tot er weer eentje stuk gaat: word nu 

ophaalpunt, dan bent u helemaal klaar voor een efficiënte ophaling. 

Waarom is uw inspanning zo belangrijk?

Veel bedrijven laten hun oude lampen en afgedankte elektro-apparaten 

zomaar liggen in magazijnen of kelders. Jammer, want het is elektro-afval. 

En afval recycleren met Recupel is beter, logisch en belangrijk. Waarom? 

Omdat u met Recupel zeker bent: de ophaling, verwerking en recyclage 

gebeuren perfect wettelijk en ecologisch verantwoord. Door met Recupel 

samen te werken, maakt u dus echt een verschil. Wist u trouwens dat 

Recupel tot 90% van de materialen uit de toestellen recupereert en de 

gevaarlijke stoffen verwijdert? De herbruikbare materialen krijgen een 

tweede leven als grondstof voor een nieuw product. Ook dankzij u!

Omdat men van 30% van al dat elektro-afval in België eigenlijk niet weet 

waar het naar toe gaat. Verdwijnt het naar het buitenland? Gaat het naar 

een schroothandelaar? Eindigt het in een metaalcontainer op het recy-

clagepark of in de vuilniszak? Met uw hulp zorgen we dat het wel correct 

wordt afgedankt.



Doe het voor uw eigen comfort

Registreren en een ophaler kiezen, meer is het niet. Eens u geregistreerd 

bent, regelt Recupel alles. Zo raakt u vlot uw oude lampen kwijt. 

Doe het voor uw portemonnee

Zowel de registratie als de ophaling zijn gratis. Recupel geeft u alle in-

strumenten - inclusief inzamelrecipiënt - om lampen in te zamelen en te 

recycleren. Ook dat is kosteloos. 

Doe het voor uw imago 

Als ophaalpunt voor lampen versterkt u het duurzame en ecovriendelijke 

imago van uw organisatie. Mooi meegenomen toch?

Doe het voor het milieu

Wist u dat gasontladingslampen een kleine hoeveelheid kwik bevatten 

en dus Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zijn? Behandel ze dus voorzichtig en 

zorg dat ze niet breken, anders ontsnappen de kwikdampen.

Gasontladingslampen bevatten ook herbruikbare stoffen. Recupel recycleert 

100% van de ferrometalen zoals ijzer, de non-ferrometalen zoals koper en 

de kunststoffen zoals plastic. Ook glas en fluorescentiepoeder gaan niet ver-

loren. Het herbruikbare fluorescentiepoeder en het fijngemalen glas van de 

beste kwaliteit zijn grondstoffen bij de productie van nieuwe lampen. Het 

glas van minder goede kwaliteit eindigt in de glaswolindustrie of in ver-

brandings- en smeltovens. Het fluorescentiepoeder dat niet in aanmerking 

komt voor hergebruik, wordt op een milieuverantwoorde manier verwijderd 

uit onze leefomgeving. 

U begrijpt dat gasontladingslampen – net als led-lampen trouwens – in geen 

geval in een vuilnisbak of een glasbol horen. Wel in de inzamelunit die u van 

Recupel ontvangt.



Veel lampen? Weinig lampen? 
Grote lampen? Kleine lampen?

Voor elke behoefte een passend inzamelrecipiënt 

Minder dan 200 kg/jaar 
(max. 3 ophalingen/jaar)

Meer dan 200 kg/jaar 
(min. 1 ophaling/jaar)

Voor lampen < 60 cm 
(zoals kleine tl-lampen, spaar- en led-lampen)

Voor tl-lampen > 60 cm

Voor tl-lampen > 60 cm

Formaat: l 60cm x b 40cm x h 50cm

Formaat: l 120cm x b 80cm x h 75cm

Formaat deksel: l 60cm x b 40cm x h 50cm 
Formaat bodem: l 58,4cm x b 38,4cm x h 120cm

Formaat: l 195cm x b 80cm x h 75cm 

Voor lampen < 60 cm 
(zoals kleine tl-lampen, spaar- en led-lampen)

Ook armaturen!

Veel bedrijven maken volop de overgang naar verlicht-

ing met superzuinige led-lampen. Ze doen hun oude 

lampen weg. Vaak zijn dan ook de armaturen aan 

vervanging toe. Wist u dat dit ook elektrotoestellen 

zijn? Armaturen hebben een snoer en een stekker, ze 

horen bij het elektro-afval en zeker niet bij het schroot. 

Kortom: afdanken en recycleren via Recupel!

Recupel geeft u de keuze tussen 4 inzamelrecipiënten om lampen in te zamelen 

en te recycleren. Veilig, milieuverantwoord en gratis, dat spreekt voor zich. 



Meer info?
 

U bent welkom op ons gratis nummer 0800 403 88 of via logistics@recupel.be 

voor meer informatie over aansluiten en ophalingen. 

Recupel vzw

A. Reyerslaan 80

1030 Brussel

In 4 stappen 
wordt u ophaalpunt.

1. Registreer eenmalig via recupel.be/aansluiten

2. Kies na uw registratie een ophaler.

3.  Vraag bij uw ophaler uw inzamelunit aan, die aangepast is 

 aan het type en het aantal lampen dat u denkt in te zamelen.  

 Helemaal op maat van uw organisatie!

4.  Is de inzamelunit vol? Vraag een transport aan.

Vergeet niet: 

het gaat om kapotte tl-lampen, spaarlampen, led-lampen en armaturen. 

Op recupel.be/ophaalvoorwaarden vindt u de precieze ophaalvoorwaarden.


