
INZAMELEN OP SCHOOL
BATTERIJEN? 

Batterijen zijn kleine 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.

•   Op scholen mogen uitsluitend batterijen worden ingezameld die afkomstig zijn uit de 
huishoudens van leerlingen en hun directe omgeving, zoals familie, vrienden en buren. 

• Deze huishoudelijke batterijen moeten door de opening van de inzamelton passen.
•   Batterijen die niet door de opening passen moeten ingeleverd worden bij de milieustraat.
• Het is wettelijk verboden ingezamelde batterijen van winkels mee te nemen naar school.
•   Ouders, familie of bekenden mogen geen batterijen afkomstig van hun werk aan leerlingen 

meegeven of zelf afgeven op school. De kans is namelijk aanwezig dat dit bijzondere 
batterijen zijn in plaats van huishoudelijke batterijen.

•   De school ontvangt voor iedere ingezamelde kilo huishoudelijke batterijen 1 spaarpunt.
•  Stibat geeft geen spaarpunten voor bijzondere batterijen die niet in de inzamelton op school 

horen (zie: WELKE BATTERIJEN MOGEN NIET!) 

WELKE BATTERIJEN MOGEN WEL?

✔  Batterijen voor huishoudelijk gebruik die door de opening van de inzamelton passen.
✔  Batterijen voor huishoudelijk gebruik, zoals penlites, staafbatterijen en knoopcellen. 
✔   Batterijenpacks uit o.a. gereedschap, mobieltjes, laptops en foto- en videocamera’s. 
✔  Zowel eenmalige batterijen als oplaadbare batterijen.

WELKE BATTERIJEN MOGEN NIET!

✘  Batterijen die niet door de opening van de inzamelton passen.
✘  Batterijen voor professioneel en/of industrieel gebruik.
✘  Accu’s van voertuigen en/of vaartuigen, zoals fietsbatterijen.
✘  Lekkende, verroeste of kapotte batterijen.



VEILIG OMGAAN MET AFGEDANKTE BATTERIJEN
•   Het is belangrijk dat zowel docenten als leerlingen attent worden gemaakt op het belang van 

veilig en verantwoord inzamelen.
•   Gebruik uitsluitend de door Stibat geleverde inzamelton. Deze is namelijk speciaal 

goedgekeurd voor het transport van batterijen en voldoet hiermee aan de geldende wet- en 
regelgeving.

•  Het is de Stibat-ophaalservice wettelijk niet toegestaan losse zakken, dozen of kratten mee te 
nemen.

• Bel tijdig naar Stibat als de inzamelton bijna vol is.
•  Een school krijgt maximaal 1 inzamelton per locatie. Een andere locatie of dependance krijgt 

op verzoek een eigen inzamelton.
•  Zet de inzamelton op een plek in de school waar voldoende toezicht is (door b.v. de conciërge).
• Plaats de inzamelton op de begane grond als er geen lift aanwezig is.
• Voorkom dat ander afval in de inzamelton terecht komt.
•   Was altijd goed je handen en spoel met veel water als je in aanraking geweest bent met 

beschadigde, verroeste of lekkende batterijen.

 
• De Stibat-ophaalservice komt dan binnen 14 dagen de batterijen ophalen.
•  Wilt u de batterijen nog voor een vakantie laten ophalen? Bel dan minimaal 3 weken van 

tevoren.

WAT MOET JE DOEN ALS ER EEN INCIDENT IS?
WANNEER BATTERIJEN KORTSLUITING MAKEN KAN ER ROOKONTWIKKELING OPTREDEN: EEN INCIDENT!

• Volg de interne algemene instructies van de school voor brand of andere calamiteiten.
• Denk eerst aan je eigen veiligheid.
• Dek de batterijen langdurig af met droog zand (uit de zandbak).
• Blus nooit met water want dat kan het incident verergeren.
• Meld het incident in elk geval direct aan Stibat 0800 - 022 5001

WIJZIGINGEN?
•  Gaat u verhuizen? Heeft u een nieuwe contactpersoon of nieuw e-mail adres?
• Twijfelt u of wij beschikken over de juiste gegevens?
• Laat het ons weten via batteryworld@stibat.nl

BESTELLEN OF ACTUEEL PUNTENSALDO INZIEN?
• Ga naar onze webshop via www.batteryworld.nl 
•  Gebruik hier de inlogcode die u van Stibat per e-mail heeft ontvangen. U kunt nu uw actuele 

puntensaldo inzien.
• Indien gewenst kunt u ook direct online bestellen. 
•  Geen inlogcode of andere vragen? Stuur een e-mail naar batteryworld@stibat.nl

Stichting Batterijen  |  Röntgenlaan 7  |  2719 DX ZOETERMEER  |  www.batteryworld.nl

NEEM BIJ TWIJFEL OF VRAGEN OVER EEN VERANTWOORDE OPSLAG EN/OF 
BEHANDELING VAN BATTERIJEN CONTACT OP MET STIBAT: 0800 - 022 5001

ALS DE INZAMELTON BIJNA VOL IS, BELT U GRATIS: 0800 - 022 5001  
OF MAILT U: OPHAALSERVICE@STIBAT.NL


