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RECYCLINGPROCES VAN JE OUDE SCOOTER

Informatie recyclingbijdrage
brom- en snorfietsen
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Help je ons mee een bijdrage te leveren aan
de milieuverantwoorde recycling van bromen snorfietsen door je oude brom- of snorfiets
in te leveren?
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Scooter Recycling
Nederland
Scooter Recycling Nederland zet zich ervoor
in om een landelijk dekkend netwerk van
inleverpunten en demontagebedrijven te
realiseren. Zo kunnen brom- of snorfietsen
op een maatschappelijk verantwoorde
manier worden gerecycled. Zo geeft SRN
een antwoord op de vraag waar
consumenten met hun oude brom- of snorfiets
naartoe kunnen.
SRN is in 2011 opgericht op initiatief van
RAI Vereniging en BOVAG. De kracht van
SRN is de samenwerking tussen importeurs,
dealers, inleverpunten en demontagebedrijven. Samen zetten zij zich in om het
inleveren en recyclen van oude scooters
voor consumenten zo eenvoudig mogelijk
te maken.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van
inleverpunten en demontagebedrijven op

Recyclingbijdrage

www.scooterrecyclingnederland.nl.

€ 5,-

Deelnemende importeurs:
Kybe B.V.
Moteo Nederland B.V.
Piaggio Vespa B.V.
Yamaha Motor Nederland B.V.
BTC Scooters B.V.

Turbho B.V.
Asiangear B.V.
Rozendaal Sport on Wheels
Honda Motor Europe LTD
Scomadi B.V.

www.scooterrecyclingnederland.nl

SRN is een initiatief van:

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd met de aankoop van je
brom- of snorfiets! Met je nieuwe
vervoermiddel heb je weer jaren
rijplezier. We snappen dat je, net
na je aankoop, nog niet nadenkt
over het einde van je brom- of
snorfiets. Toch willen wij even je
aandacht hiervoor vragen.

Duurzame
recycling
Bij de aanschaf van je nieuwe brom- of snorfiets
wordt een recyclingbijdrage betaald van 5 euro.
Met deze recyclingbijdrage verzorgt Scooter
Recycling Nederland (SRN) de recycling van
oude brom- en snorfietsen. Dankzij deze
bijdrage kunnen oude scooters netjes en
milieuverantwoord worden verwerkt. Een
SRN-erkend demontagebedrijf verwijdert
milieubelastende materialen als olie, brandstof
en de accu. Deze materialen worden vervolgens
via de juiste weg afgevoerd. Het metaal dat
overblijft, wordt via een shredderbedrijf
teruggewonnen voor hergebruik.
Zo krijgt een afgedankte brom- of snorfiets in de
toekomst weer nieuw leven, als brom- of
snorfiets of een ander mooi product. Op die
manier bespaart SRN, samen met haar netwerk
van inlever- en demontagebedrijven, op het
gebruik van nieuwe grondstoffen en komen
schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

Waarom een
recyclingbijdrage?
Het opzetten en in stand houden van een
landelijk dekkend inlever- en demontagenetwerk kost tijd en geld. Dankzij de
recyclingbijdrage kan SRN dit netwerk verder
uitbreiden en zorgt SRN ervoor dat oude
brom- en snorfietsen worden gecontroleerd en
milieuverantwoord worden gerecycled.
Aan het inleveren van je oude brom- of
snorfiets zijn verder geen kosten verbonden.

Waarom moet
ik mijn oude
scooter inleveren?
Als je later je oude brom- of snorfiets naar
een inleverpunt brengt, heb je er zelf
helemaal geen omkijken meer naar! Bij een
erkend inleverpunt wordt je scooter direct
gevrijwaard. Vrijwaren is nodig omdat je
anders wettelijk verplicht blijft om je brom- of
snorfiets te verzekeren. Door je oude scooter
te laten vrijwaren, vervalt deze verplichting
en voorkom je een boete van het CJIB.
Door je oude scooter in te leveren bij een
erkend inleverpunt voorkom je ook dat
milieugevaarlijke stoffen in jouw leefomgeving terechtkomen. Hiermee draag je
bij aan een schoon milieu.

Waar lever ik
mijn oude
scooter in?
Inleveren kan mogelijk gewoon bij de dealer
waar je jouw brom- of snorfiets hebt gekocht.
Gelukkig zijn steeds meer scooterdealers en
demontagebedrijven aangesloten bij SRN. Er
is dus altijd wel een SRN-erkend inleverpunt of
demontagebedrijf bij je in de buurt.
Kijk op www.scooterrecyclingnederland.nl
voor een overzicht van erkende inleverpunten en
vind eenvoudig de dichtstbijzijnde op basis van
je postcode.

