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Temperatuuruitwisselingsapparatuur

Huishoudelijke apparaten, met ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
Temperatuuruitwisselingsapparaten voor koeling (stekkerklaar en met compresser of absorptiesysteem)   € 10,0000 € 8,2645
Oliebadradiator   € 1,0000 € 0,8264
Groot wit toestellen met warmtepomp  € 10,0000 € 8,2645

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage  Inclusief BTW Exclusief BTW
Temperatuuruitwisselingsapparaten voor exclusief gebruik in professionele omgeving 
(stekkerklaar of niet-stekkerklaar en met compresser of absorptiesysteem)  € 0,0800 € 0,0661

Schermen, monitoren en apparatuur met schermen > 100 cm2

Huishoudelijke apparaten, met ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
Televisieschermen  € 5,0000 € 4,1322
Monitoren  € 1,7000 € 1,4050
Audio-videoapparatuur met een schermoppervlakte > 100 cm²   € 0,3000 € 0,2479
ICT-apparatuur met een schermoppervlakte > 100 cm² € 0,1500 € 0,1240 

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
Monitoren en informatieborden voor exclusief gebruik in professionele omgeving € 0,0800 € 0,0661

Lampen

Huishoudelijke apparaten, met ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
Gasontladingslampen  € 0,1000 € 0,0826
Retrofit (vervangbare) ledlampen € 0,1000 € 0,0826

Grote apparatuur (buitenafmeting > 50 cm)

Huishoudelijke apparaten, met ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
Groot witgoed - textiel > 50 cm  € 1,0000 € 0,8264
Groot witgoed - keuken > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Boilers > 50 cm  € 10,0000 € 8,2645
Accumulatiekachels > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Zonnebanken en zonnehemels > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers > 50 cm  € 0,6000 € 0,4959
Textielbewerkingsapparatuur > 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Strijkapparatuur > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Koelapparaten (uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm € 0,0500 € 0,0413
Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur  
(uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Audio- en videoapparatuur > 50 cm € 0,3000 € 0,2479 
Elektrische muziekinstrumenten > 50 cm € 0,3000 € 0,2479 
Batterijladers en stekkerblokken > 50 cm € 0,0700 € 0,0579 
Cartridges > 50 cm € 0,0000 € 0,0000 
Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders 
voor voertuigen > 50 cm € 0,0500 € 0,0413
Noodstroomvoeding (UP5) en stroomomvormers > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Armaturen > 50 cm € 0,0121 € 0,0100 
Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en meet- en 
controle- instrumenten (tuin)gereedschap > 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Apparaten voor vrijetijdsbesteding, speelgoed, spelcomputers en toebehoren > 50 cm € 0,0700  € 0,0579 
Sportapparatuur > 50 cm € 0,4000 € 0,3306 
Elektrische tweewielers > 50 cm € 0,4000 € 0,3306 
Ziekenhuisbedden, verzorgingstafels en -stoelen en rolstoelen > 50 cm € 0,4000  € 0,3306
ICT- en kantoorapparatuur > 50 cm € 0,1500 € 0,1240

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
Groot witgoed, textiel-, horeca- en verzorgingsapparatuur (niet medisch)  
voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Schoonmaak-, strijk- en textielbewerkingsapparatuur voor exclusief gebruik 
in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd 
toestellen die tot categorie 1 behoren) voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Audio-, video-, en speciale effectenapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor voertuigen 
voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm  € 0,0800 € 0,0661
Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers voor exclusief gebruik 
in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661

 Inclusief BTW Exclusief BTW
Armaturen voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en test- en 
meetapparatuur voor automotive voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Medische-, veterinaire-, vee- en laboratoriumapparatuur voor exclusief gebruik 
in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Meet- en regelapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm  € 0,0800 € 0,0661
Automaten (ongekoeld) > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Automaten voor warme dranken > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Professionele elektr(on)ische machines en installaties > 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
ICT- en kantoorapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm € 0,0800 € 0,0661

Kleine apparatuur (buitenafmeting ≤ 50 cm)

Huishoudelijke apparaten, met ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
Miniwasmachines ≤ 50 cm  € 1,0000 € 0,8264
Groot witgoed - keuken ≤ 50 cm  € 1,0000 € 0,8264
Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) ≤ 50 cm  € 0,0500 € 0,0413
Boilers ≤ 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers  ≤50 cm € 0,6000 € 0,4959
Textielbewerkingsapparatuur ≤ 50 cm € 1,0000 € 0,8264 
Strijkapparatuur ≤ 50 cm  € 0,0500 € 0,0413 
Koelapparaten (uitgezonderd koelapparaten uit categorie 1) ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413
Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur  
(uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Audio- en videoapparatuur ≤ 50 cm € 0,3000 € 0,2479 
Elektrische muziekinstrumenten ≤ 50 cm  € 0,3000 € 0,2479
Oortjes ≤ 50 cm € 0,1500 € 0,1240 
Batterijladers, stroomadapters, kabels, stekkerblokken, stekkers ≤ 50 cm € 0,0700 € 0,0579
Cartridges ≤ 50 cm € 0,0000 € 0,0000 
Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor 
voertuigen ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Noodstroomvoeding (UP5) en stroomomvormers ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Armaturen ≤ 50 cm € 0,0121 € 0,0100 
Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en meet- en  
controle-instrumenten (tuin)gereedschap ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Apparaten voor vrijetijdsbesteding, speelgoed, spelcomputers en toebehoren ≤ 50 cm € 0,0700 € 0,0579 
Sportapparatuur en toebehoren ≤ 50 cm € 0,4000 € 0,3306 
Medische apparatuur voor gebruik in huishoudelijke omgeving ≤ 50 cm  € 0,4000 € 0,3306
Rook-/warmtemelders (autonoom en niet-autonoom) ≤ 50 cm € 0,8000 € 0,6612 
Autonome CO- en gasdetectoren ≤ 50 cm € 0,2500 € 0,2066 
Meet- en regelapparatuur ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Kamer-, klokthermostaten en energiebeperkende apparaten ≤ 50 cm € 0,0500 € 0,0413 
Klein elektrisch installatiemateriaal en domotica ≤ 50 cm € 0,0121 € 0,0100

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage  Inclusief BTW Exclusief BTW 
Groot witgoed, textiel-, horeca- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) voor exclusief 
gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Schoonmaak-, strijk- en textielbewerkingsapparatuur voor exclusief gebruik 
in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd 
toestellen die tot categorie 1 behoren) voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Audio-, video-, en speciale effectenapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor voertuigen 
voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Armaturen voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm  € 0,0800 € 0,0661
Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en test- en 
meetapparatuur voor automotive voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm  € 0,0800 € 0,0661
Medische-, veterinaire-, vee- en laboratoriumapparatuur voor exclusief gebruik 
in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661
Meet- en regelapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Automaten (ongekoeld) ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Niet-autonome CO- en gasdetectoren ≤ 50 cm € 0,0800 € 0,0661 
Achteruitrijcamera’s, dodehoekcamera’s, parkeerhulpsystemen ≤ 50 cm  € 0,0800 € 0,0661

Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (buitenafmeting ≤ 50 cm)

Huishoudelijke apparaten, met ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW
ICT-en kantoorapparatuur ≤ 50 cm € 0,1500  € 0,1240 
(Brand-)alarmsystemen, toegangscontrole- en intercomsystemen voor gebruik 
in huishoudelijke omgeving ≤ 50 cm € 0,1500  € 0,1240 

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW 
ICT-en kantoorapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm € 0,0800  € 0,0661 
(Brand-)alarmsystemen, toegangscontrole- en intercomsystemen voor exclusief gebruik 
in professionele omgeving ≤ 50cm € 0,0800  € 0,0661  

De gedetailleerde apparatenlijsten met de bijdrage inclusief en exclusief BTW kan je raadplegen op www.recupel.be/nl/apparatenlijst
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