
WELKOM
BIJ BEBAT

JOUW L-CODE

Houd deze goed bij en gebruik ze bij elke 
communicatie met Bebat. 

Zo kunnen wij jou nog beter en sneller helpen.



Bedankt dat je je school als inzamelpunt 
hebt geregistreerd en zo jouw steentje  
bijdraagt aan een beter milieu. 

Lege batterijen verzamelen maakt immers leerlingen, leerkrachten én ouders bewust 

van het belang van recycleren.

Om jou het leven zo eenvoudig mogelijk te maken, brengt Bebat het nodige materiaal 

voor de inzameling gratis naar je toe én halen we de inzamelunits ook gratis bij je op. 

Maar daar stopt het niet!

Net omdat het zo belangrijk is van jongs af aan bewust om te gaan met het milieu, bieden 

we jouw school en jouw leerlingen nog een paar mooie extra’s aan. Het scholenprogramma, 

de scholenwedstrijd, het educatief downloadcenter en het interactieve bezoekerscentrum 

Villa Pila: je verneemt er alles over in deze brochure.

Heb je vragen? Neem dan zeker contact op met customer service. Je vindt de 

contactgegevens achteraan in deze brochure. 

DANKJEWEL

Tip

Houd ook altijd de L-code 

bij de hand die je aan 

de voorzijde van deze 

brochure terugvindt 

en gebruik ze bij elke 

communicatie met Bebat.  

Zo kunnen wij jou nog 

sneller en beter helpen bij 

vragen of opmerkingen.

WAT BEBAT VOOR JOU DOET

OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VIA MYBEBAT.BEBAT.BE 
Registreer je op onze handige online tool 

mybebat.bebat.be. Daar kan je snel en 

eenvoudig een gratis ophaling aanvragen 

en je puntentotaal bekijken en bestellingen 

plaatsen.

GRATIS INZAMELMATERIAAL 
ONTVANGEN 
De inzamelunits die je van ons ontvangt zijn 

niet alleen gratis, maar ook stuk voor stuk 

getest.

GRATIS OPHALING 
AANVRAGEN 
Als je bij ons een ophaling aanvraagt, komen 

we binnen de vijf werkdagen gratis de volle 

inzamelunits ophalen en vervangen door 

nieuwe (opgelet: max. 5 tonnen per school). 

Een ophaling aanvragen kan je op 
verschillende manieren doen:

• Via mail op collection@bebat.be

• Via ons gratis nummer 0800 97 521

•  Via mybebat.bebat.be, ons online

platform.

TIP: als je de ophaling aanvraagt via

MyBebat, ontvang je 20 extra punten

per volle ton van min. 50 kg.

GRATIS INZAMELZAKJES 
BIJBESTELLEN
Surf naar www.bebat.be/nl/zakjes-

aanvragen-als-inzamelpunt, vul je gegevens 

in en we bezorgen je zo snel mogelijk en 

volledig kosteloos het gevraagde materiaal.



WAT IS HET SCHOLENPROGRAMMA?

SPAARPROGRAMMA
Het spaarprogramma is heel eenvoudig:  

voor elke kilogram ingezamelde batterijen 

krijgt jouw school 1 punt. Hoe meer 

batterijen je inzamelt, hoe meer punten je 

kan verzamelen.

Die punten kan je vervolgens op  

mybebat.bebat.be inruilen voor toegangs-

tickets en didactisch - en audiovisueel 

materiaal. Je kan ze ook gebruiken voor 

busvervoer of waarde bonnen ontvangen 

voor het uitgebreide assortiment van onze 

partners Baert, Idemasport, GaiSavoir en 

Bricolux. Mooie extraatjes die altijd van pas 

kunnen komen.

SCHOLENWEDSTRIJD
De scholenwedstrijd is een grote 

inzamelactie, waarbij we scholen minstens 

één keer per jaar uitdagen om zoveel 

mogelijk batterijen in te zamelen gedurende 

een bepaalde periode. De winnende scholen 

en leerlingen ontvangen dan een hele  

leuke prijs. We organiseren regelmatig acties 

zoals bv. de dubbele puntenacties om de 

Met het scholenprogramma willen we jou en je school ondersteunen in de belangrijke rol die 

jullie spelen om kinderen bewust te maken van het feit dat recycleren belangrijk is voor het 

milieu. Dat doen we niet alleen door je het nodige educatieve materiaal te bezorgen, we willen 

jullie ook extra motiveren om zoveel mogelijk batterijen in te zamelen via ons spaarprogramma 

en de scholenwedstrijd.

inzameling te stimuleren. Houd dus zeker je 

mailbox in de gaten voor de nodige info! 

EDUCATIEF DOWNLOADCENTER
In dit downloadcenter vind je allerhande leuk 

materiaal om jouw klas onder te dompelen in 

de wereld van de batterij.

Het magazine ‘Volta Junior’ (1e en 2e 

leerjaar) en het boek ‘Volta’ (2e en 3e 

leerjaar) staan boordevol leuke opdrachten, 

toffe spelletjes en experimenten. Je kan er 

trouwens ook een poster downloaden met 

een overzicht van alle batterijen die je veilig 

op school mag inzamelen of de slimme 

checklist waarmee je met je leerlingen op 

schattenjacht kan gaan.

Ook leuk: de educatieve speldoos voor 

kinderen vanaf 6 jaar, die je kan bestellen 

via mybebat.bebat.be. De speldoos helpt 

batterijen nog tastbaarder te maken voor 

leerlingen vanaf 6 jaar. Zo ontdekken ze 

dat batterijen echt overal in huis terug te 

vinden zijn en krijgen ze meteen handige tips 

over het gebruik van batterijen, hoe je hun 

levensduur kan verlengen en hoe je ze veilig 

inzamelt.

Villa Pila is het bezoekerscentrum van Bebat, speciaal 

ontwikkeld voor leerlingen van het 3de tot en met het 

6de leerjaar van de lagere school. Het is een interactief 

bezoekersparcours waarbij je leerlingen de wondere 

wereld van de batterij ontdekken en op een speelse 

manier alles te weten komen over de recyclage ervan.

KEN JE VILLA PILA AL?

Meer weten of een plaatsje reserveren voor je klas? 

Dat kan via villapila.be



BEPAAL EEN VASTE 
INZAMELDAG (bv. de eerste donderdag

van elke maand) en noteer dat ook in 

de agenda van de leerlingen, zodat de 

ouders meteen mee op de hoogte zijn dat 

ze gebruikte batterijen kunnen binnen 

brengen. Of post een berichtje op het online 

schoolplatform.

ORGANISEER EEN 
KNUTSEL UURTJE met de kinderen

en maak samen opvallende affiches met de 

oproep om batterijen in te zamelen. Hang 

ze niet alleen in de klas op, maar zeker ook 

in de inkomhal. Zo blijft jullie oproep niet 

onopgemerkt.

ORGANISEER EEN 
‘SCHATTENJACHT’ en ga met je klas

op zoek naar gebruikte batterijen. Denk bv. 

aan afstandsbedieningen, rekenmachines en 

de wandklok in de klas. Ook de bergruimte 

en zelfs de administratieve lokalen zijn 

plekken waar je een mooie buit kan binnen 

halen. Afgedankte muizen en toetsenborden, 

afstandsbedieningen, in beslag genomen 

gsm’s, rekenmachines, zaklampen, 

koortsthermometers, … Ongelooflijk wat je 

er soms vindt! Opgelet: enkel batterijen die 

van thuis worden meegebracht en zeker geen 

batterijen van bedrijven en winkels.

HOE WORD JE EEN TOP INZAMELAAR?

Met het Bebat spaarprogramma verdien je per kilo ingezamelde batterijen een punt dat je kan 

inwisselen tegen mooi educatief materiaal en andere leuke items. Daarom geven we je graag 

enkele tips mee om dat aantal punten zo hoog mogelijk te krijgen.

MAAK IEMAND VAN HET 
SCHOOLPERSONEEL 
VERANTWOORDELIJK VOOR 
DE INZAMELING.
Hij/zij staat in voor het beheer van de 

inzamelunit. Dat houdt concreet in:

•  Zorgen dat de inzamelunit op een zichtbare

plaats staat. TIP: in het downloadcenter

vind je onze handige ‘Waar plaats je de ton

op school?’-poster terug.

•  Opletten dat leerkrachten, leerlingen of

hun ouders geen ander materiaal in de

inzamelunit gooien – de ton is immers geen

vuilbak.

•  Een oogje in het zeil houden en een

ophaling aanvragen als de inzamelunit zo’n

80% gevuld is. Ter info: per school leveren

we maximaal 5 inzamelunits, maar je kan 

op elk moment een inzameling opvragen 

via mybebat.bebat.be.  

Dan komen we binnen de 5 werkdagen de 

units gratis bij je oppikken en geven we je 

lege inzamelunits in ruil.

•  Voor de start van een (lange)

vakantieperiode tijdig een ophaling

aanvragen via mybebat.bebat.be.

•  Als er meerdere tonnen zijn die

opgehaald moeten worden, zorgen dat die

gecentraliseerd worden op één plek voor

de ophaling, op een makkelijk bereikbare

plaats (geen trappen, geen verhoog)

om zo het werk van onze chauffeur te

vergemakkelijken.



HOU HET NETJES
•  Plaats de unit op een makkelijk bereikbare

plaats. Handig voor je leerlingen of

collega’s, dubbel handig voor onze mensen

die de batterijen komen ophalen.

•  Gebruik enkel de inzamelunits en het

materiaal van Bebat.

•  Zorg dat er geen brandbaar materiaal in

de buurt is en dat de ton op een droge

en goed verluchte plaats staat. TIP: Het

ideale plekje? Onder een afdak buiten het

schoolgebouw.

•  Houd de unit proper en ordelijk.

TIP: vermijd dat kinderen (of hun ouders)

er van alle andere soort afval ingooien door

een echte vuilnisbak in de buurt te plaatsen.

•  Houd je inzamelunits in de gaten en vraag

tijdig een ophaling aan.

Naast het scholenprogramma met punten en allerhande leuke oplossingen om de kinderen 

in je school op een aangename manier het belang van recycleren bij te brengen, levert Bebat 

gratis de nodige inzamelunits, zorgt voor een tijdige en gratis ophaling en garandeert dat de 

batterijen op een correcte en optimale manier verwerkt en gerecycleerd worden.

Om dat proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen we ook aan jou om je steentje bij 

te dragen. Meer concreet:

HOU HET VEILIG
•  Voorkom kortsluiting tussen batterijen

onderling. Zo kan je de + en – polen van

4,5- en 9V-batterijen best afplakken met

plakband om contact met andere batterijen

te vermijden.

•  Vermijd contact met de huid en ogen als je

verroeste of lekkende batterijen hebt.

•  Zamel enkel huishoudelijke batterijen

in op school. Batterijen van bedrijven of

andere inzamelpunten horen niet thuis op

school. TIP: download de poster met het

overzicht van de toegelaten batterijen in

het educatief downloadcenter.

•  Een duidelijk uitgangspunt is ook dat

wanneer de batterij te groot voor de

inwerpopening, ze niet thuishoort op

school.

WAT BEBAT VAN JOU VERWACHT

WAT ALS HET TOCH MISLOOPT?
•  Ben je toch in contact gekomen met verroeste en/of

lekkende batterijen? Was je handen uitgebreid en spoel

overvloedig met koud water.

•  Ruikt de inzamelunit vreemd of wordt die heel warm of

vat hij zelfs vuur? Dek de batterijen af met een deksel

en/of droog zand. Gebruik nooit water! Adem de rook

niet in als er rookvorming is.

•  Volg de brandveiligheidsprocedure van de school

en waak over de veiligheid van alle personen in de

omgeving.

•  Als het incident niet veilig meer te bestrijden is, bel dan

zo snel mogelijk de brandweer.

•  Verwittig Bebat zo snel mogelijk via het gratis nummer

0800 97 523.



NUTTIGE INFO

CONTACT
• Via mail op collection@bebat.be
• Via ons gratis nummer 0800 97 521

TIP: houd je L-code bij de hand (zie voorkant brochure). Zo kunnen we jou sneller en 

beter verder helpen.

INCIDENTENNUMMER
Vuur, rook of vreemde geur in je inzamelunit? Volg de veiligheidsprocedure van je 

school en neem meteen contact op met Bebat op het gratis nummer 0800 97 523. 

Dan komen we zo snel mogelijk de inzamelunit ophalen.

MYBEBAT
Registreer je gratis via https://mybebat.bebat.be/ om snel en eenvoudig om een 

gratis ophaling aan te vragen, je puntensaldo te raadplegen en nog veel meer.

OPHALINGEN AANVRAGEN
Als je bij ons een ophaling aanvraagt, komen we binnen de vijf werkdagen gratis 

de gebruikte batterijen bij jou ophalen. Een aanvraag tot ophaling kan je op 

verschillende manieren doen:

• Via mail op collection@bebat.be
• Via ons gratis nummer 0800 97 521
• Via mybebat.bebat.be, ons online platform

EDUCATIEF DOWNLOADCENTER
Wil jij graag jouw klas onderdompelen in de wereld van de batterij en je wil graag 

wat extra lesmateriaal? Zoals opdrachten, spelletjes, experimenten, posters, 

checklists en nog veel meer? Dan ben je bij ons educatief downloadcenter aan het 

goede adres. Surf naar www.bebat.be/nl/scholen/educatief-materiaal.

VILLA PILA BEZOEKEN
Zin om met je leerlingen deel te nemen aan onze leerrijke, interactieve en leuke 

opleiding voor kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar van de lagere 

school? Schrijf je dan snel in via villapila.be en ontdek alles over de wondere 

wereld van de batterijen. 

BEWAAR HIER AL JE INFO VAN BEBAT.
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