
VIHB gecertificeerd

LI-ION  BATTERIJ RECYCLING
uw betrouwbare partner voor 



Fietsaccu’s
Laptopaccu’s 

Wij werken snel, 
betrouwbaar en 
met een milieu-
vriendelijke aanpak”

LI-ION 
BATTERIJ 
RECYCLING 
De Groot Electronics Recycling 
draagt bij aan het milieu om 
als één van de weinigen in 
Nederland Li-ion batterijen uit 
consumenten elektronica te 
recyclen. 

Denk hierbij aan fietsaccu’s of 
laptopaccu’s. Door een uniek 
hoog temperatuur proces 
winnen wij kostbare metalen 
terug die opnieuw te gebruiken 
zijn in kathode materiaal voor 
het produceren van nieuwe 
batterijen. Zoals batterijen voor 
elektrische auto’s. 



CONTAINERS

Al onze containers zijn van kunststof gemaakt zodat deze 
makkelijk hanteerbaar zijn en aan alle wet- en regelgeving 
voldoen. Door de gebruikte kunststofcontainers met een laag 
ledig gewicht, verbruiken wij minder brandstof. 
Dit draagt bij aan een schoner milieu. 

Containers worden kosteloos geplaatst door heel Nederland. 
Aanvragen en volmeldingen doet u eenvoudig via onze 
website: www.grooter.nl

Ieder verzoek dat u via onze website indient wordt zo snel 
mogelijk ingepland. Als er een chauffeur in de buurt is kan die 
dezelfde dag nog langskomen om de container om te wisselen. 
Indien dit niet het geval is dan garanderen wij een uiterste 
termijn van 48 uur. U ontvangt altijd een overzichtelijke lijst van 
het aangeleverde materiaal. Hiermee kunt u aantonen dat u 
verantwoord onderneemt aangaande afvalstoffen. 

Voor directe vragen kunt u contact opnemen per mail:  
info@grooter.nl, of bel ons: 088 - 011 60 60
Wij staan u graag te woord!

Wij bieden onze klanten handige inzamelcontainers:

140 liter 
mini rolcontainer  
L: 55 cm  B: 48 cm  H: 106 cm



Vertrouwd zaken doen
  Volledig gecertificeerd

  Alle diensten onder één dak

  Afspraak binnen 24 uur gemaakt

  Containers binnen 48 uur geleegd

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Afspraak is afspraak

Spoelsterstraat 82

7481 KH, Haaksbergen

Tel:  088-0116060

Fax:  088-0116001 VIHB gecertificeerd

De Groot Electronics Recycling 

biedt ook andere diensten aan. 

Benieuwd wat wij allemaal 

doen? Kijk dan eens op onze 

website: 

www.grooter.nl 


