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HOE U ONTDOEN VAN FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN?
Ons systeem is gratis voor alle fotovoltaïsche zonnepanelen.
Raadpleeg online wat een fotovoltaïsch zonnepaneel is: www.pvcycle.be.
Kleine hoeveelheden
PV CYCLE beschikt over een uitgebreid netwerk van inzamelpunten voor de verwijdering van kleine hoeveelheden.
• Zoek uw dichtstbijzijnde inzamelpunt op www.pvcycle.be.
• Plan een afspraak bij uw dichtstbijzijnde inzamelpunt.
• Breng uw fotovoltaïsche zonnepanelen naar het inzamelpunt..
Grote hoeveelheden
PV CYCLE komt de grote hoeveelheden op locatie ophalen.
De minimale hoeveelheid voor een ophaling on-site bedraagt 80 zonnepanelen, ofwel 2 paletten.
• Vervolledig online het aanvraagformulier beschikbaar op www.pvcycle.be/nl/inzameling-2/ophaling.
• PV CYCLE zal u contacteren om de ophaling van uw afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen te organiseren.

WIE IS PV CYCLE BELGIUM?

DE DIENSTEN VAN PV CYCLE BELGIUM

PV CYCLE BELGIUM is het beheersorganisme, heeft de vorm
van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en bestaat uit de
volgende sectorfederaties :

PV CYCLE BELGIUM organiseert de registratie, de rapportering
van de op de markt gebrachte fotovoltaïsche zonnepanelen, de
inzameling, de gepaste verwerking en de financiering van dit
gehele proces in opdracht van de fabrikant/invoerder op het
Belgische grondgebied, gefinancierd door inning van de milieubijdrage PV.

Kleine
hoeveelheden

Zoek de locatie van
uw dichtsbijzijnde
inzamelpunt op
www.pvcycle.be

Na demontage brengt de
installateur de afgedankte
zonnepanelen naar het
inzamelpunt.

Eigenaars van fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen o.a. via hun
leverancier of installateur genieten van ons uitgebreid inzamelnetwerk voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen¹ :

PV CYCLE BELGIUM vzw heeft de uitvoering van de aanvaardingsplicht overgedragen aan PV CYCLE ivzw, die de leidende
organisatie is voor het organiseren van de wettelijke registratie en de voornaamste dienstverlener voor afvalinzameling en
-verwerking van alle types fotovoltaïsche zonnepanelen.
De strategie en alle belangrijke beslissingen worden steeds
genomen door de Raad van Bestuur van PV CYCLE BELGIUM
vzw.

• Beschadigde fotovoltaïsche zonnepanelen (omwille van transport- of installatieschade of slechte weersomstandigheden).
• Zonnepanelen die nog onder garantie of waarborg vallen.
• Fotovoltaïsche zonnepanelen die het einde van hun technische levensduur hebben bereikt.
Onze diensten in België:
Allesomvattende inzameldienst voor kleine en grote hoeveelheden. Aangepaste recyclageoplossingen voor de verwerking van
alle types fotovoltaïsche zonnepanelen.
¹ Enkel fotovoltaïsche zonnepanelen met uitsluitend originele onderdelen zijn geschikt
voor recyclage. Voor fotovoltaïsche zonnepanelen met brandschade is goedkeuring
vereist voordat ze in ons systeem worden opgenomen. U kan foto’s toesturen naar
operations@pvcycle.org.

Grote
hoeveelheden

Vul het onlineformulier in op
www.pvcycle.be/inzameling-2/
ophaling/
Onze afdeling operations zal u
contacteren om de ophaling op µ
lokatie te organiseren.

Een vrachtwagen zal uw
afgedankte zonnepanelen
ophalen en overbrengen
naar één van onze
recyclingpartners.

De zonnepanelen worden
in de containers of op
paletten van de inzamelpunten gedeponeerd.

Zodra de containers of
de paletten vol zijn, worden
ze naar een verwerkingsinstallatie recyclingcentrum gebracht.

De zonnepanelen worden
gerecycleerd en de nieuwe
grondstoffen zijn klaar
voor gebruik in allerlei
producten en
toepassingen.

Wilt u meer weten over het beheer van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen ?
Of wenst u zich te ontdoen van uw afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen ?
Raadpleeg www.pvcycle.be
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