BIJZONDERE BATTERIJEN?
LEVER ZE GOED AAN!
Batterijen zijn kleine draagbare chemische fabriekjes die elektriciteit opwekken via een chemisch proces.
Als het chemische proces uitgewerkt is, wordt er geen stroom meer opgewekt en zullen de batterijen worden
afgedankt. Maar afgedankte batterijen zijn nooit helemaal leeg. De reststroom kan kortsluiting veroorzaken.
Daarom moet er met afgedankte batterijen verantwoord omgegaan worden.

GEWONE BATTERIJEN
• Staafbatterijen en knoopcellen.
• Zowel eenmalige batterijen als oplaadbare batterijen.

BIJZONDERE BATTERIJEN
• Zijn op maat gemaakt voor een apparaat.
• Zijn vaak samengestelde batterijen of battery packs en zijn daardoor krachtiger.

BESCHADIGDE
BATTERIJ?

1x

Beschadigd?
Apart
verpakken
Apart verpakken

Beschadigde lithiumbatterij,
zwaarder dan 500 gram of
krachtiger dan 100 wattuur (Wh)?
Direct Stibat bellen!

STIBAT INZAMELMIDDELEN
•
•
•
•
•
•

PLAK DE
POLEN AF VAN
BIJZONDERE
BATTERIJEN

In de winkel/het magazijn staat een inzamelton, inzamelvat of inzamelsysteem.
Alle batterijen verplicht en kosteloos innemen.
Gebruik geen andere vaten, dozen, losse zakken of andere verpakkingen.
Zet de inzamelmiddelen op een voor de Stibat ophaalservice gemakkelijk te bereiken plaats.
Stibat zorgt voor het ophalen van de ingezamelde batterijen.
Neem contact op met Stibat als het inzamelmiddel (bijna) vol is.

DE KANS OP KORTSLUITING MET AFGEDANKTE BATTERIJEN IS UITERST
KLEIN ALS ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN GEVOLGD WORDEN:

VEILIG OMGAAN MET AFGEDANKTE BATTERIJEN
• Maak alle betrokken medewerkers en collega’s attent op veilig inzamelen.
• Plaats het inzamelmiddel in het zicht van de medewerkers.
• Voorkom dat ander afval in het inzamelmiddel terechtkomt.
• Zorg dat het inzamelmiddel niet te warm of vochtig wordt.
• Zet het inzamelmiddel niet onbeschermd buiten.
• Vermijd een te grote opslag van afgedankte batterijen.
• Geef nooit batterijen mee aan kinderen voor inzamelacties op school.
• 	Verpak knoopcellen, verroeste of lekkende batterijen in een plastic zakje of folie.
• Plak de polen af van bijzondere batterijen.
• 	Was altijd goed je handen en spoel met veel water als je in aanraking geweest bent met
beschadigde, verroeste of lekkende batterijen.
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VERPAK BESCHADIGDE BATTERIJEN ALTIJD APART IN EEN PLASTIC ZAKJE OF FOLIE!
Beschadigd?
Apart
verpakken
Apart verpakken

WAT MOET JE DOEN ALS ER EEN INCIDENT IS?
•
•
•
•
•
•
•

Volg de interne algemene instructies voor brand of andere calamiteiten.
Vraag naar deze instructies aan je leidinggevende.
Informeer de bedrijfshulpverlening (BHV).
Denk aan je egen veiligheid.
Dek de batterijen langdurig af met droog zand.
Blus nooit met water want dat kan het incident verergeren.
Meld het incident in elk geval aan Stibat.

CENTRAAL AANSPREEKPUNT
Voor vragen over het inzamelen van batterijen, (extra) ophaalverzoeken en het melden van
schade aan inzamelmiddelen of incidenten:
Telefoon: 0800 - 022 50 01
E-mail: ophaalservice@stibat.nl
Als een inzamelmiddel (bijna) vol is, neem dan vóór woensdag 12.00 uur contact op met Stibat
voor het ophalen in de daaropvolgende week.
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