
Wecycle Recycle Certificaat 2019

Naam: Technische Unie 

Technische Unie geeft afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen af bij Wecycle. Deze organisatie levert hiermee een 

belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Het Wecycle Recycle Certificaat is een overzicht van de door Technische Unie ingeleverde 

hoeveelheden, de vermeden CO2-uitstoot, de hoeveelheid veilig verwijderde schadelijke stoffen en met welke percentages deze zijn gerecycled.

Jan Vlak

algemeen directeur

Periode: 1 januari - 31 december 2019

Apparaten

Groot witgoedapparaten

Koel-/vriesapparaten

Beeldbuistelevisies & -monitoren

Platte televisies & beeldschermen

Kleine elektrische en ICT-apparaten

Energiezuinige lampen

Totaal

Hoeveelheid

8.100 kg

14.000 kg

2.100 kg

200 kg

26.600 kg

66.400 kg

117.400 kg

Materiaalhergebruik

82%

85%

86%

73%

76%

93%

86,9%

Wecycle rapporteert de resultaten van inzameling en hergebruik aan het Nationaal (W)EEE Register.

Milieuwinst  
Door optimale recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van cfk’s uit koel- en vriesapparaten, wordt de uitstoot van CO2 

vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Ook komen andere schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. 

Technische Unie levert hieraan de onderstaande bijdrage.

Overzicht resultaat recycling

materiaalhergebruik

teruggewonnen energie

verbrand

gestort

86,9%

9,2%

0,2%

3,7%

 

Uitsplitsing materiaalhergebruik

metalen

glas

plastics

overige grondstoffen

30,3%

60%

7,4%

2,3%

Vermeden CO2-equivalenten
Door recycling

Door vernietiging van cfk’s

Totaal

82.700 kg

121.800 kg

204.500 kg

Verwijderd kwik
Totaal 1.600 gram

86+9+1+4 31+60+7+2
Disclaimer
Bovenstaand overzicht (hierna: het Overzicht) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel weeggegevens als van conversiegewichten. Beide soorten 

data zijn gebruikt om een zo nauwkeurig mogelijk inzicht te geven in de ingezamelde hoeveelheden. In sommige gevallen zullen onderliggende percentages niet optellen tot 100%, dit heeft 

te maken met afronding in de onderliggende resultaten. Aan het Overzicht en de inhoud daarvan kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. Wecycle is niet verantwoordelijk voor 

onvolledige of onjuiste informatie  in het Overzicht en accepteert dan ook op generlei wijze aansprakelijkheid voor enige schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van het Overzicht.


