
13.000 Wecycle inleverpunten

Winkel Oud  
voor Nieuw

Installateur Kringloop GroothandelWinkel 
inleverbak

Elektrische apparaten

Milieustraat Meegeven  
aan bezorger

Apparaat of lamp  
niet meer in gebruik, kapot, 

gedateerd of afgedankt?
In Nederland gaat de knop om

Nederlanders repareren, verkopen, recyclen en 
geven weg, wij wecyclen

Op 14 oktober is het International E-waste Day. Met een landelijke 
campagne, de Nationale Wecycleweek, roepen we Nederland op om 
miljoenen apparaten en lampen die kapot, gedateerd, niet meer in 
gebruik of afgedankt in kasten, lades en kamers liggen een tweede 
kans te geven of te recyclen voor onderdelen en grondstoffen. 

PROMOTIE consumenten
3 - 16 oktober landelijke Wecycle TV en onlinecampagne met winactie 
Meld via wecycle.nl welk e-waste je gaat wecyclen en maak kans op een prijs. 
   
 Zijn jullie een Wecycle inleverpunt?  
 Vertel je klanten of inwoners over deze winactie! Verspreid je eigen maatwerk uiting, gratis 
beschikbaar via recyclecommunicatiekit.nl vanaf medio september.

INZAMELING consumenten 
Gratis Wecycle actiepakket voor milieustraten, kringloopwinkels en kinderboerderijen
Bij inlevering van e-waste krijgen inwoners een leuk en leerzaam Wecycle kwartet, op=op.

Gratis Wecycle actiepakket voor retailers met een Wecycle pick-up inleverpunt
Klanten van Wecycle pick-up inleverpunten die ook ander klein e-waste meegeven aan de 
bezorgers/installateurs maken kans om het aankoopbedrag tot max. €500,- van het nieuwe 
apparaat terug te winnen (5x kans).

EDUCATIE
Kids Wecycle!
Basisscholen en bso’s gaan slapende apparaten wakker maken! Ruim 1.500 basisscholen en 
bso’s ontvangen deze uitdaging in een Nationale Wecycleweek Schoolkrant. 

AWARDS & VAKMEDIA
Wecycle awards, beloningen en persberichten voor opvallende projecten en successen van 
inzamelpartners en professionele ontdoeners.

Een merk van Stichting OPEN
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Activiteiten Nationale Wecycleweek 2022
Wecycle ook mee!
 

Gebruik de gratis middelen  
via recyclecommunicatiekit.nl  
(vanaf medio september) 

•  Roep klanten of inwoners op 
om mee te doen aan de acties

•  Laat zien dat je een Wecycle 
inleverpunt of pick-up 
inleverpunt bent

•  Steun de Nationale 
Wecycleweek met vermelding 
of inzamelactie in eigen 
middelen


