
De hoogste vergoeding voor uw oude batterijen!

Goed voor uw bedrijfsresultaat...
...en tevens voor het milieu!

Oude batterijen? Geen nood, wij betalen u 
de beste prijs voor uw oude lood!
Met een gemiddelde Belgische jaaromzet van meer dan 
€ 7.500.000 bieden wij als grote speler een ongekend pakket 
aan zekerheden aan de allerbeste condities.  
Op verzoek verstrekken wij u graag een lijst van referenten  
die dit met plezier zullen bevestigen! Dat maakt de keuze  
voor Recupbat nog eenvoudiger. Bel… of mail ons voor meer 
informatie of direct een ophaling of container plaatsen:

RecuPbat BVBA

Nieuwe Westweg 10  
(kaai 746, achter het Delwaidedok) 
2040 Antwerpen, België
T (03) 772 3372
F (03) 219 8276
GSM (0472) 69 35 39
E inkoop@recupbat.be 
I www.recupbat.be
BTW BE0500.685.789
OVAM 112006

Bel... of mail ons 
voor meer informatie 
of direct een ophaling 
of container plaatsen:

(03) 772 33 72
inkoop@recupbat.be

RecuPbat is onderdeel van Ter Horst Groep Nederland
www.terhorstgroep.nl

RecuPbat BVBA,
Antwerpen-Haven 
RecuPbat is één van de grootste  
gevestigde partijen op de markt 
van batterij-recuperatie, onder-
deel van een bedrijvengroep die 
batterijen inzamelt in de gehele 
Benelux en Duitsland.

De zekerheden  
Door deze schaal zijn wij in 
staat u een aantal hele belang-
rijke en niet altijd vanzelfspre-
kende zekerheden te bieden.

Z.O.Z. >> 
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Wist u....
Dat in ons netwerk méér dan 96% van uw 
oude batterij in de maatschappij terugkeert 
als nuttige toepassing? Niet alleen het lood 
is eindeloos te recycleren; datzelfde geldt 
ook voor polypropyleen (de bakken), het 
acide/zuur, PVC (separatoren) en een aantal 
in de batterij verwerkte andere metalen, 
waaronder zink, zilver en antimoon.

De hoogste vergoeding voor uw oude batterijen!

Bel... of mail ons 
voor meer informatie 
of direct een ophaling 
of container plaatsen:

(03) 772 33 72
inkoop@recupbat.be

 De zekerheden
1.  RecuPbat betaalt altijd de hoogste vergoeding voor 

uw oude loodbatterijen. Wij vergelijken dagelijks de 
vergoedingen voor u en passen, daar waar nodig, 
aan. Zodat u dat niet meer hoeft te doen.

2.  RecuPbat beheert een netwerk van professionele 
mensen, gebouwen, chauffeurs, ADR-camions, 
vergunningen en véél ervaring. Al die zaken zijn 
100% gericht op batterij-inzameling. Dat betekent 
voor u dat er altijd snel, legaal, veilig èn proper 
wordt gewerkt. Wel zo’n prettig idee.

3.  Kunststof containers worden altijd gratis ter 
beschikking gesteld, we beheren er circa 5000 in 
België alleen al. Naar keuze met of zonder deksel 
en altijd volgens de laatste milieunormen.

4.  Ophalingen worden altijd naar uw wens geregeld. 
Aanmelding kan natuurlijk altijd per telefoon, maar 
ook via email of onze website, www.recupbat.be 

5.  Wij kopen oude loodbatterijen vanaf ca. 1000 kilo. 
Vergoedingen zijn altijd netto, inclusief de kosten 
voor het afhalen. 

6.  Betalen doen we op basis van een kredietnota, die 
u ontvangt binnen enkele dagen na het afhalen van 
uw oude loodbatterijen. Dat is wel zo makkelijk: 
u hoeft helemaal niets te doen, de betaling volgt 
vanzelf. 

7.  Uiteraard zijn wij erkend door de verschillende 
overheden. U zult nooit zorgen hebben dat uw  
batterijen in een schimmig kanaal verdwijnen. 
Doordat RecuPbat één van de weinige exporterende 
bedrijven is, zijn wij aan extreem strenge, Europese 
normen gebonden voor wat betreft recyclage- 
percentages. Ook voor de milieu-paragraaf zijn uw 
oude batterijen bij ons in goede handen.

Oude batterijen? Geen nood, wij betalen u 
de beste prijs voor uw oude lood!
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