INZAMELING ZONNEPANELEN STICHTING OPEN AANLEVERREGELS VOOR
INZAMELING EN VERVOER VAN GROTE HOEVEELHEDEN AFGEDANKTE
FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN
Stichting OPEN heeft voor het inzamelen van afgedankte zonnepanelen een ophaaldienst die
zonnepanelen rechtstreeks op locatie inzamelt. Deze dienst is beschikbaar voor hoeveelheden vanaf
minimaal 20 zonnepanelen die op een pallet worden aangeboden.
Voor een efficiënte inzameling moeten de zonnepanelen die bestemd zijn voor verwerking, door de
eigenaar van de panelen of het desbetreffende demontagebedrijf vooraf zijn klaargemaakt voor een
veilig en passend transport. Alleen op de juiste wijze verpakte zonnepanelen kunnen worden
ingezameld; indien zendingen niet aan de aanleverregels voldoen kunnen ze door de vervoerder
geweigerd worden.
BELANGRIJK:
 Zonnepanelen droog en compleet zonder vervuiling aanbieden met een minimum aantal van circa
20 stuks per pallet maximaal 1 meter hoog gestapeld van groot naar klein met een maximaal
gewicht per pallet van 600kg.
 Gestapeld en veilig vast gezet voor heftruck handling en transport. Spanbanden en bij voorkeur
ook wrapping.
 Bovenste paneel altijd omgekeerd met cellen naar beneden om energie opwekking te voorkomen,
alternatief afdekken met niet licht doorlatend materiaal.
 Zet de zonnepanelen die dienen opgehaald te worden, klaar op pallets of op/in andere geschikte
verpakkingsunits. De zonnepanelen moeten op de juiste wijze zijn vastgemaakt voor transport. De
zonnepanelen moeten correct zijn opgeslagen en geladen worden.
 Bij het vastleggen van de pick-up, geef aanvullende informatie op over de aanwezigheid en de
beschikbaarheid van laadvoertuigen (bijv. vorkheftruck).
 Het is niet toegestaan om de zonnepanelen die bestemd zijn om te worden opgehaald (verpakt of
niet-verpakt), op of aan de straatkant te plaatsen. Stichting OPEN sluit elke aansprakelijkheid uit
voor boetes die het gevolg zijn van niet-goedgekeurde opslag van zonnepanelen op straat of op
andere publieke locaties.
 Elke wijziging in hoeveelheden na de officiële communicatie moet ter goedkeuring worden
doorgegeven aan afdeling Operations van Stichting OPEN. De transporteur van Stichting OPEN
mag alleen de hoeveelheden laden die in eerste instantie in de portal van Stichting OPEN zijn
aangemeld.

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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