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Wij helpen u ontzorgen

Uw specialist 

in lithium accu- en 

batterijrecycling
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U komt ze overal tegen. Lithium accu’s en batterijen. In uw 

mobiele telefoon, in uw laptop en in de 

accu van uw e-bike, 

maar ook in de accu’s van 

elektrische voertuigen. 

Lithium accu’s en batterijen 

zijn niet meer weg te denken 

in onze huidige maatschappij. 

De vraag naar lithium zal de 

aankomende tijd flink toenemen. 

De groei van nieuwe lithium accu’s 

en batterijen vraagt om een goede 

inzamelmethodiek. 

Bij het inzamelen van lithium accu’s en batterijen staan veiligheid en compliance 

voorop. Het gebruik van UN gekeurde inzamelmiddelen, een veilige milieuverantwoorde 

inzameling en het transporteren volgens de geldende ADR-regels, zijn van groot belang.

Lithium accu’s en batterijen

Kenmerken 
lithium accu’s
en batterijen 

licht en compact;

betere prestaties;

hoge energiedichtheid;

vele op- en ontlaadcycli mogelijk.

“Veiligheid en 
compliance staan
voorop”
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“De lithium accu’s 
en batterijen 
vallen onder 
klasse 9 van het 
ADR”

Een verantwoorde opslag van lithium accu’s en 

batterijen is van groot belang. Naar verwachting zal in 

2021 de nieuwe PGS regeling (Publicatiereeks Gevaarlijke 

Stoffen) van kracht worden. De PGS37 zal definitieve regels 

over het opslaan van lithium accu’s en batterijen  bevatten.  

Het transport is beschreven in het ADR. Het ADR is een 

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer 

van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin staat ook de 

regelgeving beschreven omtrent het transport van lithium accu’s 

en batterijen. Het transport van lithium accu’s en batterijen valt 

onder klasse 9 van het ADR. 

Eén van de veiligheidseisen, beschreven in het ADR, is het gebruik van 

de juiste UN gekeurde inzamelmiddelen. 

Verantwoorde opslag 
en inzameling 
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Inzamelmiddelen 

“Een goede sortering 
van de accu’s en 
batterijen is essentieel. 
Het terugwinnen 
van de waardevolle 
grondstoffen kan 
hierdoor efficiënt 
plaatsvinden.”

END-OF-LIFE

End-of-life accu’s en batterijen noemen we zo omdat deze aan 

het einde van hun levensduur zijn.  Deze accu’s en batterijen 

worden ingezameld in speciale UN gekeurde 220 liter vaten. 

De vaten zijn vervaardigd uit 

gerecycled kunststof. De deksel 

met speciale klemring zorgt voor 

een vloeistofdichte afsluiting.  

Grote industriële lithium 

accu’s en batterijen worden 

ingezameld in andere inzamelmiddelen, zoals 

speciale palletboxen. De inzamelmiddelen zijn 

voorzien van de juiste gevaarmarkeringen.

KRITISCH

Is een accu of batterij beschadigd of lekt 

de accu of batterij, dan noemen we deze kritisch. Deze accu’s en 

batterijen dienen apart te worden ingezameld in speciale inzamelmiddelen. 

Informeert u in dit geval bij uw contactpersoon van Ter Horst naar de 

mogelijkheden. 
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Om beschadiging en onderling contact 

van de accu’s en batterijen tijdens 

inzameling en transport te voorkomen  

is het noodzakelijk om een opvulmiddel 

te gebruiken.  Vermiculite is een 

opvulmiddel dat veel gebruikt wordt. De 

ruimtes tussen het inzamelmiddel en de 

accu’s en batterijen onderling worden door 

het gebruik van vermiculite goed opgevuld.  

Vermiculite is een gewonnen mineraal en 

heeft als belangrijkste eigenschappen dat het 

licht en niet elektrisch geleidend is. Tevens 

heeft het een hoge isolatiewaarde.

Vermiculite
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Bij recycling gaat het om hergebruik van de 

materialen uit afvalstoffen.  Er bestaan meerdere 

processen om lithium accu’s en batterijen te 

recyclen. De waardevolle stoffen, onder andere 

koper, kobalt en aluminium, worden via een 

mechanisch, chemisch of een smeltproces 

herwonnen.  Doordat er veel verschillende 

soorten lithium accu’s en batterijen bestaan, 

is een goede sortering van groot belang. 

Nikkelmetaalhydride accu’s, die onder 

andere veel voorkomen in hybride auto’s, 

zijn ook goed te recyclen. 

“Bij het recyclen van lithium 
accu’s en batterijen worden onder 

andere koper, kobalt en aluminium 
teruggewonnen” Recycling
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In 1965 startte de Ter Horst Groep met haar activiteiten; inzameling van afval, papier, ijzer en 

metalen. Het familiebedrijf is in al die jaren door visie, hard werken en doorzettingsvermogen 

uitgegroeid tot een dynamisch, veelzijdig en bloeiend bedrijf met filialen in Varsseveld, Goor, 

Veenendaal, Antwerpen (B), Bocholt (D), Legden (D), Béthune (F) en Lille (F). 

De groei heeft geresulteerd in uitbreiding van de activiteiten zoals het reinigen van straten, 

bedrijfsterreinen, pleinen, kolken en riolen, sanerings- en sloopwerkzaamheden, speciaal 

transport, machineverhuizingen en kraanverhuur. 

Rond de eeuwwisseling is Ter Horst Groep gestart met 

de inzameling van loodaccu’s. Wij zijn hierbij inmiddels 

uitgegroeid tot marktleider in de BENELUX. Daarnaast hebben 

we een steeds groter wordende klantenkring in Duitsland en 

Frankrijk. 

Sinds een aantal jaren zamelen we ook lithium accu’s en 

batterijen in. 

De Ter Horst Groep beschikt over een eigen, modern wagenpark met ruim 100 voertuigen. 

Er zijn in totaal een ruime 200 mensen werkzaam. Onze gekwalificeerde en gemotiveerde 

werknemers lopen graag nèt dat stapje harder om u naar tevredenheid van dienst te zijn. 

Bedrijven, particulieren, gemeenten, overheden en instellingen maken gebruik van onze      

dienstverlening.

 Wij zijn ook ú graag van dienst!

Over Ter Horst Groep

Ter Horst Lithium Collect B.V.
Aaltenseweg 56
7051 CM  Varsseveld

0315-241883
www.terhorstgroep.nl
info@terhorstgroep.nl


