Inzameling afgedankte elektrische/elektronische 3M-apparatuur
Op grond van de Nederlandse milieuwetgeving (BEA/REA) moeten sinds 13 augustus 2005 afgedankte
elektrische/elektronische apparaten worden ingezameld voor recycling.
In Nederland gebeurt dit door de Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro
Producten (NVMP) te Zoetermeer en Stichting ICT Grijsgoed te Woerden.
Het is belangrijk dat de recycling deskundig gebeurt, dat heeft onder andere het voordeel dat dan meer dan 80%
van de grondstoffen kan worden hergebruikt. Bij inlevering van uw apparaat bij een van de inzamelpunten van
bovengenoemde stichtingen kunt u erop vertrouwen, dat de verwerking ervan veilig en milieuvriendelijk gebeurt.

Voor welke soorten 3M-apparatuur geldt de wettelijke inzameling?
Apparaat voor het lezen van beveilgingsstrips in boeken

Categorie 3

Apparatuur voor het aanbrengen van beveiligingsstrips in boeken

Categorie 3

Apparatuur voor het aktiveren van beveiligingsstrips in boeken

Categorie 3

Apparatuur voor het controleren van paspoorten

Categorie 3

Apparatuur voor het scannen van uit te lenen boeken

Categorie 3

Beamers (professioneel gebruik)

Categorie 3

Beveiligingspoortjes in bibliotheken (permanente montage op vloer)

Categorie 3

Interaktief wandbord met beamer (permanente montage op wand)

Categorie 3

Rollenband voor inname bibliotheekboeken

Categorie 3

Overheadprojectoren (professioneel gebruik)

Categorie 4

Verlichtingsarmatuur 3M Light Pipe Systems

Categorie 5*

Elektrisch plakbandafrolapparaat (voor professioneel gebruik)

Categorie 6

Elektrische lijmpistolen (voor professioneel gebruik)

Categorie 6

Motoraangedreven adembescherming

Categorie 6

Oplaadapparaten voor batterijen voor motoraangedreven adembescherming Categorie 6
Oplaadbare batterijen voor motoraangedreven adembescherming

Categorie 6

Oven voor bevestigen glasvezelconnector

Categorie 6

Chirurgische tondeuze

Categorie 8

Elektronische stethoscoop

Categorie 8

Freesmachine voor tandheelkundige elementen

Categorie 8

Lichtuithardingsapparaat voor tandheelkundige elementen

Categorie 8

Mengmachine voor tandheelkundig afdrukmateriaal

Categorie 8

Oven voor tandheelkundige elementen

Categorie 8

Roterend schudapparaat voor tandheelkundig vulmateriaal

Categorie 8

Schudapparaaat voor tandheelkundig vulmateriaal

Categorie 8

Uithardingslamp voor tandheelkundig vulmateriaal

Categorie 8

Analyse apparaat voor frituurvetindicatoren (prof. voedselbereiding)

Categorie 9

Apparatuur voor het analyseren van medische sterilatieprocessen

Categorie 9

Infrarood thermometer (voor professioneel gebruik)

Categorie 9

Localiseerapparaat voor kabelmarkering

Categorie 9

Microscoop voor glasvezelconnector (werkt op batterij)

Categorie 9

*) Voor deze armaturen geldt een wettelijke verwijderingsbijdrage van
€ 1,16 excl. BTW. Voor de overige apparatuur geldt thans geen verwijderingsbijdrage.

Deze 3M-apparatuur is sinds de ingangsdatum gemarkeerd met dit symbool.
Heeft u apparatuur zonder deze markering, dan mag u daaruit afleiden dat het apparaat vóór 13 augustus 2005
gekocht is en dus gewoon bij uw vaste afvalverwerker aangeboden kan worden voor recycling.

Hoe vindt de inzameling plaats per categorie?
Categorie 3 professionele apparatuur
• Gratis inleveren bij de 3M-distributeur bij aanschaf van een nieuw,
vergelijkbaar apparaat. De distributeur is wettelijk verplicht het afgedankte
apparaat in te nemen, of
• Inleveren bij uw gemeente(reiniging).
N.B. 3M-distributeurs kunnen contact met 3M op te nemen voor het bij hen laten ophalen
van deze categorie apparatuur.
Categorie 4 t/m 9 professionele apparatuur
• Gratis inleveren bij de 3M-distributeur bij aanschaf van een nieuw,
vergelijkbaar apparaat. De distributeur is wettelijk verplicht het afgedankte
apparaat in te nemen, of
• Inleveren bij uw gemeente(reiniging), of
• Afgeven bij een van de regionale overslagstations van de Stichting Nederlandse Verwijdering
Metalektro Producten (NVMP); dit geldt ook voor 3M-distributeurs.
Kijk voor meer informatie op www.nvmp.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 3M Nederland B.V.,
via www.3M.nl/contact.
AFGEDANKTE APPARATUUR EN BATTERIJEN
Aangezien bij 3M Company het milieu als een van de belangrijkste doelstellingen
geldt en daarnaast de laatste jaren Europese wetgeving is gekomen voor het inzamelen
en hergebruiken van elektrische- en elektronische apparatuur, en batterijen en accu’s,
heeft 3M Nederland B.V. zich aangemeld bij door de overheid gesteunde stichtingen.
Besluit beheer Elektrische Apparatuur (BEA*) Richtlijn 2002/96/EG
*)Waste of Electrical- and Electronic Equipment Directive (WEEE)
De Nederlandse Vereniging Metalelektro Producten (NVMP) in Leidschendam
verzorgt de inzameling en verwerking van o.a. door de overheid aangewezen professionele
apparatuur. Deze apparatuur kan door eindgebruikers kosteloos worden
afgegeven bij een gemeentelijke inzamelpunt of bij 3M dealers bij aanschaf van een
nieuw apparaat. Op hun beurt kunnen 3M dealers ingenomen apparatuur kosteloos
afgeven bij een Regionaal Overslag Station (ROS) van de NVMP, of laten ophalen
door een ROS, indien het gaat om grotere hoeveelheden en/of volumes. Een ROS
accepteert in een zending uiteraard ook apparatuur van andere merken/importeurs, dat
onder deze wetgeving valt. Geen van de 3M apparatuur is aangewezen als z.g.
sleutelproduct en daarom is de inning van een verwijderingsbijdrage niet van
toepassing. Als importeur verzorgt 3M Nederland B.V. de twee-maandelijkse of
jaarlijkse rapportage en betaalt zij de eventuele kosten van verwerking.
Besluit Beheer Batterijen (Staatsblad 1995-45, 2000-487 en 2002-189)
De Stichting Batterijen (Stibat) in Zoetermeer verzorgt de inzameling en verwerking
van eenmalige en oplaadbare batterijen, packs en knoopcellen, welke door 3M
Nederland B.V. geleverd worden. Deze batterijen, packs en knoopcellen kunnen in
professionele apparatuur aanwezig zijn of separaat geleverd zijn. Batterijen, packs en
knoopcellen kunnen door eindgebruikers kosteloos worden afgegeven bij een

gemeentelijke inzamelpunt voor KGA (=Klein Gevaarlijk Afval). De packs kunnen
ook kosteloos worden afgegeven bij 3M dealers bij aanschaf van een nieuw
examplaar. Op hun beurt kunnen 3M dealers ingenomen packs verzamelen in een
door Stibat ter beschikking gesteld inzamelmiddel. Eventueel nog in appratuur
aanwezige batterijen, packs en knoopcellen worden door verwerkers van de NMVP
doorgestuurd naar het Centraal Depot van Stibat. Stibat zamelt uiteraard ook
batterijen, packs en knoopcellen van andere merken/importeurs in. Als importeur
verzorgt 3M Nederland B.V. de twee-maandelijkse rapportage aan Stibat en betaalt zij
de kosten van verwerking.

