
Voordat er een ophaalverzoek geplaatst kan worden dient de locatie te z�n 

Indien de panelen niet op een verharde ondergrond kunnen staan (b�voorbeeld 

Zonnepanelen en omvormers dienen op verschillende pallets aangeboden te 

Zonnepanelen moeten gesorteerd en apart aangeboden worden in SI (silicium) en MIX 

Zonnepanelen dienen compleet, droog en zonder vervuiling aangeboden te worden met 

Plaats de bovenste zonnepaneel alt�d omgekeerd met cellen naar beneden om 

Zeker de zonnepanelen vast door een omsnoeringsband of door een ander middel te 

De zonnepanelen dienen klaar te staan op een verharde ondergrond en bereikbaar te 

Stichting OPEN 
Baron de Coubertinlaan 7 

2719 EN Zoetermeer  
The Netherlands 

Aanvullende informatie: 

       geregistreerd als servicepunt in het online account b� Stichting OPEN. 

       b� zonnepanelenparken), is het verplicht r�platen neer te leggen. Dit dient te 
       worden aangegeven via dit formulier. 

       worden.  

Aanleverregels voor inzameling en vervoer van zonnepanelen. 

Stichting OPEN biedt u een kosteloze dienstverlening voor het inzamelen en recyclen van  
afgedankte zonnepanelen. Deze dienstverlening is beschikbaar voor hoeveelheden vanaf 
minimaal 20 zonnepanelen die op een (wegwerp) pallet worden aangeboden. Voor een 
efficiënte inzameling van afgedankte zonnepanelen, dienen deze vooraf te z�n 
klaargemaakt door de afzender voor een veilig en passend transport. Pallets met 
afgedankte zonnepanelen die niet voldoen aan deze aanleverregels kunnen door de 
transporteur geweigerd worden. 

BELANGR�K:  

      (geen silicium). 

      een minimum aantal van circa 20 stuks per pallet, maximaal 1 meter hoog gestapeld, 
      van groot naar klein gestapeld en met een maximaal gewicht van 600 kg per pallet.  

      potentiële energie opwekking te voorkomen.  

      gebruiken. Indien mogel�k gebruik (donkere) krimpfolie om de zonnepanelen extra 
      stevig in te pakken. Hierdoor kunnen de zonnepanelen veilig vervoerd worden door een 
      heftruck en transporteur. 

       z�n voor de transporteur. 

 

 



Het is niet toegestaan om de zonnepanelen die bestemd z�n om te worden opgehaald 

Omvormers en toebehoren kunnen apart aangeboden worden op een (wegwerp) pallet. 

Elke w�ziging in hoeveelheden na de officiële communicatie moet ter goedkeuring 

      (verpakt of niet-verpakt), op of aan de straatkant te plaatsen. Stichting OPEN sluit elke 
      aansprakel�kheid uit voor boetes die het gevolg z�n van niet-goedgekeurde opslag van 
      zonnepanelen op straat of op andere publieke locaties. 

       Zorg ervoor dat deze goed verpakt z�n voor transport. 

      worden doorgegeven aan afdeling Operations van Stichting OPEN. De transporteur van 
      Stichting OPEN mag alleen de hoeveelheden laden die in eerste instantie in de online 
      portal van Stichting OPEN z�n aangemeld. Het niet naleveren van de aanleverregels 
      heeft kosten tot gevolg die doorbelast zullen worden. 

VOORBEELDEN VAN CORRECT EN NIET JUIST KLAARGEMAAKT VOOR TRANSPORT: 
Afbeelding 1: correct klaargemaakte pallets met afgedankte zonnepanelen 
Afbeelding 2: correct klaargemaakte pallets met afgedankte zonnepanelen 
Afbeelding 3: Niet correct! 
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