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Wecycle-inleverpunt voor bedrijven 
Via dit formulier kunnen bestaande servicepunten van Stichting OPEN aangeven of zij een 

Wecycle-inleverpunt voor bedrijven willen worden. Onder de naam Wecycle worden campagnes 

gevoerd om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren.  

 

Wijzigingen in de geregistreerde gegevens kunnen niet automatisch doorgevoerd worden. Neem 

hiervoor contact op met info@stichting-open.org. 

 

Het volledige ingevulde formulier kun je per e-mail versturen naar info@stichting-open.org Je kan 

het formulier ook digitaal invullen via deze link.  

 

 

1. Jouw naam:________________________________________________________________ 

 

 

2. Jouw e-mailadres:___________________________________________________________ 

 

 

3. SP-nummer: _______________________________________________________________ 

(dit nummer vind je in myOPEN onder ‘servicepunten’) 

 

 
4. Bedrijfsnaam (naam inleverpunt):______________________________________________ 
 
 
5. Type inleverpunt 
Wij kennen twee typen inleverpunten voor bedrijven, geef aan wat voor inleverpunt je bent 
 
 Inleverpunt dat betaald voor de waarde van het materiaal (als het waarde heeft), bedrijven 

kunnen er gratis inleveren – metaalrecyclers 
 

 Inleverpunt dat niet betaald voor de waarde van het materiaal, bedrijven kunnen er gratis 
inleveren – brenglocaties 

 
 
6. Toegankelijk voor 

 
 Alle bedrijven 

 
 Alleen bedrijven uit eigen gemeente 

 
 Alleen klanten 
  

mailto:info@stichting-open.org
https://forms.office.com/r/0LeU2QNhv3
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7. Vergund en bereid om de volgende type apparaten te ontvangen van bedrijven 
 
 Koel – en vriesapparatuur 

 
 CRT (beeldbuizen) 

 
 FPD (platte schermen) en laptops 

 
 Lampen 

 
 Armaturen 

 
 ICT-apparatuur 

 
 Zonnepanelen 

 
 Overige kleine en grote huishoudelijke apparatuur 

 
 Professionele en/of complexe apparatuur 
 
 
8. Website (voorkeur directe link naar pagina met openingstijden/aanleverregels): 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
9. Opmerking (deze wordt niet vermeld op de zoeker/website): 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
10. Akkoordverklaring 

 
 Met aanvinken van dit vakje en verzending van dit formulier registreer ik mijn bedrijf als 

Wecycle-inleverpunt voor bedrijven, ga ik als vertegenwoordiger van mijn bedrijf akkoord 
met de voorwaarden van de brengservice van www.wecyclevoorbedrijven.nl (te vinden 
op https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2022/11/Voorwaarden-voor-
Brengservice-Wecyclevoorbedrijven.pdf) en geef ik Stichting OPEN en Afvalbeheerstructuur 
AEEA B.V. de uitdrukkelijke toestemming om mijn bedrijf op de inleverlocatiezoeker 
op www.wecyclevoorbedrijven.nl te (doen) plaatsen. 

http://www.wecyclevoorbedrijven.nl/
https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2022/11/Voorwaarden-voor-Brengservice-Wecyclevoorbedrijven.pdf
https://www.stichting-open.org/wp-content/uploads/2022/11/Voorwaarden-voor-Brengservice-Wecyclevoorbedrijven.pdf
http://www.wecyclevoorbedrijven.nl/

