
Voordelen samenwerking Stichting OPEN
√  Voldoen aan de wet en regelgeving. Let op!: de verwerkingseisen gelden voor 

elektrisch afval van zowel bedrijven als huishoudens

√  Kosteloze inzamelmiddelen en logistieke service

√  Duurzaam en sociaal, wij werken aan de hoogst mogelijke materiaal hergebruiks
percentages

√  Milieubelastende materialen en componenten worden verwijderd

√  Grondstoffen worden maximaal hergebruikt waardoor de circulaire economie 
wordt gestimuleerd

√  Verwerking van lampen en armaturen via Stichting OPEN leidt tot een significante 
CO2 besparing

√  In het verwerkingsproces worden mensen ingezet met een afstand tot de arbeids
markt, die op deze manier een kans krijgen op een reguliere baan (social return)

Vergoeding afgedankte ingeleverde armaturen

•  150 EUR per ton inzameling via portaalcontainers (10 kuub) of open containers (40 kuub). 

•  100 EUR per ton via palletboxen (kleinere inzamelvolumes).   
Hierbij gelden de voorwaarden dat inzamelmiddelen geheel gevuld zijn, de armaturen 
compleet zijn en dat ook lampen gescheiden van de armaturen worden afgegeven voor 
verwerking. Zoals in de overeenkomst is beschreven.

Snel en eenvoudig de vergoeding regelen
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dien je een overeenkomst te hebben 
met Stichting OPEN voor de inzameling van armaturen. Deze overeenkomst geldt voor 
onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar.  
Mail of bel naar operations@stichting-open.org / 079 7600 600 voor gratis inzamel-
materiaal en een overeenkomst. Na afronding van de overeenkomst wordt de vergoeding 
ingeregeld.

Meer informatie? 
Stichting-open.org / Gied van Hoorn 06 30 02 07 40 / Bart van Kalkeren 06 23 55 40 92

Steeds meer bedrijven in de sloop- en renovatiesector, maar ook installateurs en 
gemeenten (openbare verlichting) willen er zeker van zijn dat door hen afgedankte 
verlichting alleen verantwoord verwerkt wordt bij CENELEC- (voorheen WEEELABEX) 
gecertificeerde bedrijven. Dat is wettelijk verplicht en wordt geborgd door Stichting 
OPEN. Met een aanvullende vergoeding voor armaturen wordt nu ook tegemoet  
gekomen aan de dynamiek van de markt. 

Circulair ondernemen  
met vergoeding armaturen

Stichting LightRec en 
Stichting OPEN werken 
sinds 1 maart samen op 

de uitvoering. 

LightRec communiceert 
met de campagne 

Wecycle naar 
consumenten en 
bedrijven om de 

inzameling van (straat)
verlichting te stimuleren. 

Consumenten en 
bedrijven kunnen hun 

e-waste gratis inleveren 
bij een van de 13.000 

Wecycle-inleverpunten. 

Zelf importeur  
van lampen? 

Meld je aan bij Stichting 
LightRec via lightrec.nl


