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e Met ingang van januari 2007 zamelt Recupel ook professionele toestellen in. Net zoals voor de huishoudelijke
apparatuur, wordt aan ieder professioneel toestel een Recupel-bijdrage toegekend. Hierbij vindt u de productcategorieën
en de definities voor de professionele toestellen van de sector BW-REC alsook de respectievelijke Recupel-bijdrage.
Deze Recupel-bijdrage dekt alleen de kosten voor administratie, rapportering en communicatie.

Een toestel kan op deze lijst zijn opgenomen omdat het een toestel betreft voor louter professioneel gebruik of
omdat de eigenschappen van het professionele apparaat zodanig zijn, dat het niet meer valt onder de criteria van
zijn huishoudelijke equivalent.

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

1.51. Professioneel groot witgoed € 0,3306 BTW excl. € 0,4000 BTW incl.

DEFINITIE

Professioneel groot witgoed zijn:

- andere grote apparaten voor koeling, bewaring en opslag van voedsel dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 1.1.;

- wasmachines en wasdrogers bestemd voor commerciële, industriële, institutionele of gelijkaardige toepassing;

- vaatwasmachines met meerfasige aansluiting;

- andere grote apparaten voor de bereiding en andere behandelingen van voedsel dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 1.3.;

- andere elektrische verwarmingsapparatuur, elektrische radiatoren en grote toestellen voor de verwarming van kamers, bedden en

zitmeubelen dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 1.3.;

- andere ventilatie-, afzuig- en airconditioningsapparatuur dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 1.1.;

- andere stofzuigers, rolvegers en schoonmaakapparaten dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 1.3. en 1.4.;

- apparaten voor het naaien, breien, weven en andere textielbewerkingen dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 1.3.

De illustratieve lijsten vindt u via het product-zoeksysteem op www.recupel.be/bijdrage/productenlijsten

1.52. Professioneel klein witgoed € 0,3306 BTW excl. € 0,4000 BTW incl.

DEFINITIE

Professioneel klein witgoed zijn

- professionele strijkijzers en andere professionele apparaten voor het strijken en mangelen en andere verzorging van kleding;

- professionele haardrogers, massage- en andere lichaamsverzorgingsapparaten;

- professionele apparaten bestemd voor culinaire bereidingen.

De illustratieve lijsten vindt u via het product-zoeksysteem op www.recupel.be/bijdrage/productenlijsten 

1.53. Automaten € 0,3306 BTW excl. € 0,4000 BTW incl.

DEFINITIE

Automaten zijn alle soorten elektrische of elektronische automaten, bedoeld voor verkoop of levering door zelfbediening van hoofdzakelijk gekoelde

en/of verwarmde producten die werken door middel van het ingeven van een geldstuk, een bankbiljet, een muntstuk, een kaart/sleutel of op

enigerlei andere wijze.

De illustratieve lijsten vindt u via het product-zoeksysteem op www.recupel.be/bijdrage/productenlijsten 

http://www.recupel.be/pls/portal/url/page/public/contribution/LISTEDESPRODUITS
http://www.recupel.be/pls/portal/url/page/public/contribution/LISTEDESPRODUITS
http://www.recupel.be/pls/portal/url/page/public/contribution/LISTEDESPRODUITS
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e Met ingang van januari 2007 zamelt Recupel ook professionele toestellen in. Net zoals voor de huishoudelijke
apparatuur, wordt aan ieder professioneel toestel een Recupel-bijdrage toegekend. Hierbij vindt u de productcategorie
en de definitie voor de professionele toestellen van de sector AV alsook de respectievelijke Recupel-bijdrage.
Deze Recupel-bijdrage dekt alleen de kosten voor administratie, rapportering en communicatie.

Een toestel kan op deze lijst zijn opgenomen omdat het een toestel betreft voor louter professioneel gebruik of
omdat de eigenschappen van het professionele apparaat zodanig zijn, dat het niet meer valt onder de criteria van
zijn huishoudelijke equivalent.

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

2.51. Professionele audio-video apparaten € 1,0000 BTW excl. € 1,2100 BTW incl.

DEFINITIE

Professionele audio-video apparaten zijn:

- alle elektrische of elektronische producten of apparatuur voor het opnemen of weergeven van geluid of beelden, waaronder signalen of

andere technieken voor de verspreiding van beeld en geluid met telecommunicatie, andere dan deze bedoeld in de productenlijst van de

sector AV voor huishoudelijke elektrische of elektronische apparaten. 

De illustratieve lijsten vindt u via het product-zoeksysteem op www.recupel.be/bijdrage/productenlijsten

http://www.recupel.be/pls/portal/url/page/public/contribution/LISTEDESPRODUITS
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e Met ingang van januari 2007 zamelt Recupel ook professionele toestellen in. Net zoals voor de huishoudelijke
apparatuur, wordt aan ieder professioneel toestel een Recupel-bijdrage toegekend. Hierbij vindt u de productcategorieën
en de definities voor de professionele toestellen van de sector ICT alsook de respectievelijke Recupel-bijdrage.
Deze Recupel-bijdrage dekt alleen de kosten voor administratie, rapportering en communicatie.

Een toestel kan op deze lijst zijn opgenomen omdat het een toestel betreft voor louter professioneel gebruik of
omdat de eigenschappen van het professionele apparaat zodanig zijn, dat het niet meer valt onder de criteria van
zijn huishoudelijke equivalent.

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

4.51. Professionele ICT-apparaten € 1,0000 BTW excl. € 1,2100 BTW incl.

DEFINITIE

Professionele ICT-apparaten zijn:

alle elektrische of elektronische producten of apparatuur bestemd voor:

- het elektronisch verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of communiceren van informatie;

- het overbrengen met telecommunicatie van geluid, beelden of andere informatie, andere dan deze bedoeld in de productenlijst van de sector

ICT voor huishoudelijke elektrische of elektronische apparaten. 

De illustratieve lijsten vindt u via het product-zoeksysteem op www.recupel.be/bijdrage/productenlijsten

4.52. Automaten € 1,0000 BTW excl. € 1,2100 BTW incl.

DEFINITIE

Automaten zijn alle elektrische of elektronische automaten bedoeld voor alle soorten producten (inclusief geld) behoudens deze voor voedings-
producten (bedoeld in de productenlijst van de professionele sector BW-REC).

Definitie gewicht: 

Gewichten vermeld in de productenlijst verwijzen naar het totale gewicht van het product en accessoires, zijnde onderdelen, subeenheden en

verbruiksmaterialen, die samen met het product verkocht worden als één artikelnummer, met inbegrip van de meegeleverde kabels, doch met

uitsluiting van het verpakkingsmateriaal, handleiding en batterijen. 

Dit gewicht wordt geacht gelijk te zijn aan het gewicht vermeld in een catalogus en/of technische fiche ter beschikking gesteld door de produ-

cent. Bij gebrek daaraan kan de verkoopfactuur of andere verkoopdocumenten afgeleverd door de producent, dan wel een document gecerti-

fieerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor als weerlegbaar bewijs voor het gewicht gehanteerd worden. 

De illustratieve lijsten vindt u via het product-zoeksysteem op www.recupel.be/bijdrage/productenlijsten

http://www.recupel.be/pls/portal/url/page/public/contribution/LISTEDESPRODUITS
http://www.recupel.be/pls/portal/url/page/public/contribution/LISTEDESPRODUITS
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e Met ingang van januari 2007 zamelt Recupel ook professionele toestellen in. Net zoals voor de huishoudelijke
apparatuur, wordt aan ieder professioneel toestel een Recupel-bijdrage toegekend. Hierbij vindt u de productcategorie
en de definitie voor de professionele toestellen van de sector ET&G alsook de respectievelijke Recupel-bijdrage.
Deze Recupel-bijdrage dekt alleen de kosten voor administratie, rapportering en communicatie.

Een toestel kan op deze lijst zijn opgenomen omdat het een toestel betreft voor louter professioneel gebruik of
omdat de eigenschappen van het professionele apparaat zodanig zijn, dat het niet meer valt onder de criteria van
zijn huishoudelijke equivalent.

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

5.51 Professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen € 1,6529 BTW excl. € 2,0000 BTW incl.

DEFINITIE

Professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen zijn gereedschappen die behoren tot één van de hierna vermelde
categorieën, doch die geen deel uitmaken van grote, niet-verplaatsbare industriële installaties: 

- andere gereedschappen voor het maaien en andere tuinbezigheden dan vermeld in de huishoudelijke categorie 5.1.;

- andere apparatuur voor boren en zagen dan vermeld in de huishoudelijke categorie 5.2.;

- andere apparatuur voor draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, afsnijden, boren, maken van gaten, ponsen, vouwen, buigen of dergelijke

bewerkingen van hout, metaal en ander materiaal dan vermeld in de huishoudelijke categorie 5.2.;

- ander gereedschap voor het lassen, solderen of dergelijk gebruik dan vermeld in de huishoudelijke categorie 5.2.;

- apparatuur voor het verstuiven, verspreiden, dispergeren of op andere wijze behandelen van vloeistoffen of gassen; 

- laserwaterpassen; 

- professionele starters voor autobatterijen; 

- industriële schoonmaakmachines. 

Onder deze productenlijst valt NIET pneumatisch (tuin)gereedschap

De illustratieve lijsten vindt u via het product-zoeksysteem op www.recupel.be/bijdrage/productenlijsten

http://www.recupel.be/pls/portal/url/page/public/contribution/LISTEDESPRODUITS





