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Afvalverwijderingsinstructies voor België      

 

Accu's 
Teruggave 
Accu's mogen niet bij het huishoudelijk vuil worden weggegooid! 
Oude of defecte accu's kunnen gratis worden ingeleverd bij de fietsendealer. Het is niet nodig om 
hiervoor een nieuwe accu te kopen. Het is ook mogelijk om oude of defecte accu's in te leveren bij 
een plaatselijk afvalscheidingsstation. Voor meer informatie over het inleveren van accu's kun je 
terecht op de website van het terugnamesysteem bebat. 
 

Alle accu's zijn gemarkeerd met het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak. Dit 
betekent dat de accu's niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. 
Elke gebruiker is wettelijk verplicht om oude accu's gescheiden af te voeren, 
bijvoorbeeld door deze terug te geven aan de dealer.  

Als de accu beschadigd of opgezwollen is, moeten de contacten worden afgeplakt en moet de accu 
in een plastic zak worden gedaan voordat deze bij het inzamelsysteem wordt overhandigd. 

 

Recycling 
Na inlevering van de gebruikte accu bij de dealer of het afvalscheidingsstation wordt deze via het 
terugnamesysteem verzonden voor professionele recycling. Op die manier kunnen grondstoffen 
zoals aluminium, koper, kobalt en nikkel worden teruggewonnen met een hoog recyclingrendement. 
Hierdoor worden natuurlijke hulpbronnen gespaard, omdat de teruggewonnen grondstoffen 
terugkeren in de grondstoffencyclus en kunnen worden gebruikt als secundaire grondstoffen voor 
nieuwe producten. 
 

Veiligheidsinstructies 

De veiligheid van onze klanten en producten is erg belangrijk voor ons. Onze eBike-accu’s zijn 
lithium-ion-accu’s, die worden ontwikkeld en geproduceerd volgens de meest geavanceerde 
technieken. We houden toepasselijke veiligheidsnormen aan of overtreffen deze zelfs. In geladen 
toestand hebben deze lithium-ion-accu's een hoge energie-inhoud. In geval van een defect 
(mogelijk van buitenaf niet waarneembaar) kunnen lithium-ion-accu's in zeer uitzonderlijke gevallen 
en onder ongunstige omstandigheden in brand raken. 

Bij beschadiging of onjuist gebruik van de accu kunnen dampen ontsnappen. Adem frisse lucht in 
en raadpleeg een arts als je klachten hebt. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren. 

Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact hiermee. Spoel met water in 
geval van contact. Als de vloeistof in je ogen komt, zoek dan medische hulp. Lekkende 
accuvloeistof kan huidirritatie of brandwonden veroorzaken. 

Bosch eBike-accu's mogen absoluut niet worden geopend, ook niet bij reparaties door derden. 
Het openen van de accu tast de door Bosch goedgekeurde leveringstoestand aan en brengt 
veiligheidsrisico's met zich mee. Het gevaar bestaat dat een eenmaal geopende Bosch eBike-accu 
als gevolg van een ondeskundige reparatie door kortsluiting in brand vliegt - bijvoorbeeld vanwege 
ingeklemde of niet correct gelegde kabels, losgemaakte componenten of elektrische verbindingen 

https://www.bebat.be/nl/faq
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die kwalitatief niet op het juiste niveau zijn. Deze gevaren bestaan bij gebruik van een eenmaal 
geopende eBike-accu ook op een later tijdstip. 

 

Registratie 

Onze servicepartner is geregistreerd bij het terugnamesysteem bebat onder het registratienummer 
bebat nr. 409191 voor het in de handel brengen van draagbare en industriële accu's. 

 
 

Elektrische apparaten 
Teruggave 

Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!  

Elektrische apparaten kunnen gratis worden ingeleverd bij elk recyclingcentrum.  

Alle elektrische apparaten zijn gemarkeerd met het symbool van de doorgestreepte 
vuilnisbak. Dit betekent dat de elektrische apparaten niet bij het huishoudelijk afval 
mogen worden weggegooid. Elke gebruiker is wettelijk verplicht om het elektrische 
apparaat gescheiden in te leveren, bijvoorbeeld door het terug te brengen naar de 
detailhandelaar of het recyclingcentrum.  

Een streepje onder het vuilnisbaksymbool betekent dat het elektrische apparaat na 
13 augustus 2005 in de handel is gebracht. 

 

Accu's uit het elektrische apparaat verwijderen 

Accu's die uit het elektrische apparaat kunnen worden verwijderd zonder dat dit hierdoor wordt 
vernietigd, moeten vóór verwijdering zelf worden verwijderd en naar de gescheiden accu-inzameling 
worden gebracht. Apparaataccu's kunnen ook worden ingeleverd bij het recyclingcentrum en de 
detailhandel.  

Informatie over het veilig verwijderen van de accu en het type en chemische systeem vind je in de 
bijbehorende gebruiksaanwijzing.  

 

Persoonsgegevens verwijderen 

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens op de displays opgeslagen kunnen zijn. Elke 
gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze gegevens voordat hij of zij het apparaat 
weggooit. 

 

Recycling 

Uitbreidbaarheid en repareerbaarheid zijn kernpunten in de context van duurzame 
productontwikkeling. Onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties kunnen worden uitgevoerd 
bij erkende speciaalzaken voor fietsen.  
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Als er een groot defect wordt geconstateerd, bijvoorbeeld in de motor, onderwerpen wij het 
apparaat in sommige gevallen aan herfabricage. Dit betekent dat aandrijvingen die hiervoor na 
passende tests in aanmerking komen, worden gereconditioneerd en na een "end-of-line"-test weer 
volledige functionerend ter beschikking van de klant worden gesteld. 
 
Wij bekijken reparatieconcepten echter ook altijd in de context van productveiligheid. Voor Bosch 
eBike Systems komen de veiligheid en betrouwbaarheid van producten op de eerste plaats. In het 
geval van een beschadigd product kan reparatie daarom op grond van deze aspecten worden 
gezien als redelijkerwijs niet uitvoerbaar. In zulke gevallen is de volledige vervanging van het 
product noodzakelijk. 
 
Aangezien elektrische apparaten milieuschadelijke stoffen kunnen bevatten, is het noodzakelijk alle 
oude apparaten op te sturen voor een goede inzameling. De gescheiden inzameling van elektrische 
apparaten dient als voorsortering op soort en ondersteunt de doelgerichte verwerking en 
terugwinning van grondstoffen, waardoor mens en milieu worden beschermd. 

Voor alle producten van Bosch eBike Systems die zijn aangekocht via onze servicepartner, is de 
recyclageprijs reeds betaald (Recupel inbegrepen). 

 

Registratie 

Onze servicepartner is geregistreerd onder het registratienummer Recupel nr. 937733 voor het in 
de handel brengen van elektrische apparatuur. 

 

 

Verpakkingen 
Inzameling 

Lege verpakkingen bij particuliere eindverbruikers moeten afzonderlijk ingezameld worden, om 
deze daarna te kunnen recyclen. Alle losse verpakkingscomponenten moeten worden gescheiden 
en naar de respectieve inzameling worden gebracht (bijvoorbeeld plastic en papier afzonderlijk). In 
veel gevallen wordt de materiaalidentificatie rechtstreeks op de verpakking gedrukt, waarbij 
informatie over het onderliggende verpakkingsmateriaal wordt verstrekt. Een overzicht van de 
verschillende materiaallabels vind je hier. 

 

Registratie 

Onze servicepartner is geregistreerd bij Fost Plus onder het registratienummer Fostplus Nr. 012510 
voor het in de handel brengen van verpakkingen. 
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