
 
 
 
 
 
 

 
STEKKERTJE STEKERTJE UIT DE WAND 

 

 
 
Deze vraag kreeg ik van mijn trouwe lezer Yvonne: ‘Irma, wat doe ik met al die elektrische apparaten 
die het niet meer doen of die ik niet meer gebruik? Hoe gooi ik die nu het beste weg?  
Goede vraag! Ik heb ondertussen ook heel wat apparaten met snoeren in huis. Ze doen het allemaal 
nog. Maar wat als er eentje uitvalt? Of als je deze niet meer gebruikt? 
 

Doet ie ’t?  
De allerbelangrijkste tip: Recycle – Recycle – Recycle! Doet het apparaat ’t nog en is het schoon:  

 Verkoop. Maar, kijk eerst hoeveel van de zelfde apparaten op internet worden aangeboden. Wat 
wordt daarvoor geboden? En is dat de tijdsinvestering waard?  

 Liever geen gedoe? Breng ‘m naar de tweedehandswinkel of naar een goed doel. 

 Benieuwd of je nog een verwijderingsbijdrage moet betalen? Lees er alles over bij Milieu Centraal 
en Kieskeurig. 

 
Of doet ie ’t niet? 
Gehecht aan een apparaat en is deze defect? Bij de repaircafe’s die overal in Nederland worden 
georganiseerd worden ze met liefde gerepareerd.  
 
E-waste, E watte? 
Echt afscheid nemen van je apparatuur? Dan hebben we ’t over e-waste. Dit zijn alle afgedankte 
apparaten met een stekker. Maar ook (oplaadbare) batterij, afgedankte tl-buizen, spaar- en 
ledlampen. Hier een lijst met alternatieven voor de vuilnisbak: 
 
Op telefoons en tablets staat informatie die je niet met derden wilt delen. Daarom: 

 Maak een back-up. Kijk eens bij Radar voor tips. 

 Bij een telefoon: verwijder je SIM-kaart en indien aanwezig je SD-kaart. 

 Wis de gegevens. Kijk bij de Consumentenbond of Simyo voor snelle tips. 

 Back up gemaakt en inhoud gewist? Dan kun je de telefoon of tablet verkopen, inleveren of 
wegdoen. Kijk eens bij Recell of Eeko voor aansprekende goede doelen.  
 

Ook op computers, laptops en harddiskrecorders staat informatie die je niet wilt delen. Ook hier: 

 Maak een back-up. 

 Wis de gegevens en check of alles ook écht is gewist! Tips vindt je bijvoorbeeld bij Seniorweb. 

 Verkopen of naar een goed doel? Dat is aan jou. Heb je weinig tijd? Kijk naar de opbrengst van de 

verkoop. Is het die tijd waard? Of besteed de verkoop uit. 

 Gaat je computer naar het milieuplein? Dan kun je de harde schijf verwijderen en kapotslaan. 

Bekijk de korte filmpjes over het verwijderen van je harde schijf uit je computer of laptop.  

Nu we toch bezig zijn: vergeet de Rewritable CD’s en DVD’s en zelfs diskettes met vertrouwelijke 
data niet: 

 De rewritables kun je overschrijven met onbelangrijke data. Of opnieuw formateren. 

 Nog beter is om de CD’s en DVD’s te vernietigen. Zijn het er een paar? Dan kun je snijden of 
knippen met een stevige tang. Pas op voor rondvliegende stukken! 

 Zijn het er meer? Met sommige papierversnipperaars kun je ook CD’s/DVD’s versnipperen. 

 Deze snippers mogen bij het restafval. 
  

http://www.inzameldoelen.nl/
file:///D:/Irma/Documents/!MHOO/Website-Huisstijl/Bewerken%20en%20plaatsen/Nieuwsbrieven/Geplaatst/Als%20laatste,%20maar%20niet%20onbelangrijk
https://www.kieskeurig.nl/verwijderingsbijdrage
https://repaircafe.org/?gclid=EAIaIQobChMImKT51Mew3QIVguR3Ch1j8AOPEAAYASAAEgK1IPD_BwE
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/nieuwe-smartphone-hoe-neem-je-de-data-van-je-oude-telefoon-mee/
https://www.consumentenbond.nl/tablet/smartphone-of-tablet-wissen#no5
https://www.simyo.nl/blog/hoe-verwijder-ik-echt-al-mijn-gegevens-op-een-smartphone/?gclid=EAIaIQobChMIgvP_kuLY3QIVWOR3Ch118AjAEAAYASAAEgLtOvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CIP545bi2N0CFY4N4Aodyt8MrA
http://www.recell.nl/goede-doelen.html
https://www.eeko.com/
https://www.seniorweb.nl/artikel/computer-veilig-wegdoen-windows-vista
https://www.youtube.com/watch?v=QfYOlfK2CEw
https://www.youtube.com/watch?v=EX_hTKU1Vqs
https://www.hoedoen.be/cd-vernietigen/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wat te doen met camera’s die je niet meer gebruikt of die kapot zijn? 

 Ook hier, als het mogelijk is: maak een back-up en haal de camera leeg. Of laat dit doen. 

 Complete camera’s, met opladers, tasje en bijbehoren zijn nog prima te verkopen. Kijk eerst wat 
er gemiddeld wordt gevraagd en geboden. Is dat de energie en tijd waard? Zo ja, doen! 

 Tot mijn verbazing is er een markt(plaats) voor defecte camera’s. Deze worden voor een klein 
bedrag of gratis aangeboden voor de onderdelen.  

 
DVD-, CD spelers, Stereo-installaties, boxen, keukenapparatuur wat doe je daar mee? 

 Doen ze het nog, zien ze er nog goed en schoon uit? Verkoop, breng ze naar de 
tweedehandswinkel of een goed doel. Als je de handleiding er nog bij doet is het helemaal fijn. 

 Keukenapparatuur inleveren? Zorg dat alles compleet, onbeschadigd en schoon is. Heb je nog 
een handleiding? Doe die erbij! 

 Kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en tandenborstels lever je in bij de Wecycle 
inleverpunten.  

 
Als laatste, maar niet onbelangrijk: batterijen en opladers: 

 Ook in batterijen zitten zware metalen én ze kunnen lekken. Haal ze uit de apparaten die je niet 
meer gebruikt. Verzamel ze op een vaste plek en lever ze in voordat ze gaan roesten. Als ze 
roesten zijn ze moeilijker te recyclen. 

 Losse snoeren en opladers kun je inleveren bij de Wecycle inleverpunten. Bij mijn 
tweedehandswinkel worden ze weer los verkocht. Handig als je er een kwijt bent en niet te veel 
wilt betalen. 

 
Zo, dat waren de belangrijkste tips op een rij. Het was een interessante zoektocht! Ook ik ben me 
meer én weer bewust van alle inlever- en afvoermogelijkheden die er zijn.  
 
Doe er je voordeel mee! Verzamel en voer af, het is een kleine moeite.  
 

Wil je zelf aan de slag met het opruimen van je spullen en apparatuur? Volg dan een van de 
workshops! Daar geef ik je advies over alles wat met opruimen te maken heeft.  
 
Kun je wel wat hulp bij het uitzoeken van je spullen en apparatuur gebruiken?  
Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek en we bespreken wat ik voor jou kan 
betekenen.  
 
Succes met opruimen & inleveren, Irma 

 
Mail  irma@mijnhuisoporde.nl   
Website www.mijnhuisoporde.nl 
Telefoon 023 7852345  
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