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WEEE-richtlijnen – Canon en de WEEE-richtlijnen
De EU-richtlijn 2012/19/EU 'Waste Electrical and Electronic Equipment' (WEEE,
afgedankte elektronische en elektrische apparatuur) is opgenomen in de nationale
wetgeving van alle EU-lidstaten. De richtlijn geldt ook in EER-landen – (Europese
Economische Ruimte, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). De richtlijn is bedoeld om
de milieubelasting door afgedankte elektronica te beperken.
Als fabrikant van elektronische producten zorgt Canon volgens de richtlijn voor
inname en behandeling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in
elk EU-land waar een Canon verkooporganisatie is gevestigd.
Informatie voor consumenten (particuliere huishoudens & B2B dual use) - EU en EER
Onderstaand symbool geeft aan dat een product niet mag worden weggegooid
met het restafval volgens de richtlijn en de nationale wetgeving van elk land.

Het product moet worden ingeleverd op een aangewezen inzamelpunt of een
officiële inzamellocatie voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (WEEE). Klanten kunnen gebruikte Canon-apparatuur inleveren bij een
daarvoor aangewezen inzamellocatie of via een inzamelschema.
Onjuiste verwerking van dit type afval kan een negatieve invloed hebben op het
milieu en de volksgezondheid vanwege de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke
stoffen die veel voorkomen in elektronische apparaten. De juiste verwijdering en
verwerking van dit product draagt bij tot een effectief gebruik van natuurlijke
hulpbronnen.
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Informatie voor commerciële gebruikers, anders dan particuliere huishoudens
(Gebruiker en B2B dual use) - EU en EER
Canon heeft een eigen recyclingsysteem voor WEEE van andere gebruikers dan
particuliere huishoudens en biedt deze service aan in overeenstemming met de
vereisten die van toepassing zijn op de betreffende lidstaat.
Waar de nationale wetgeving voorschrijft dat andere services moeten worden
aangeboden, zal Canon de services aanpassen om aan de eisen te voldoen.
Neem voor meer informatie contact op met je lokale Canon-verkooppunt.
Verdere informatie
Wil je precies weten waar je afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling?
Neem dan contact op met het gemeentehuis in je woonplaats, de reinigingsdienst of
het afvalverwerkingsbedrijf, of raadpleeg de WEEE-richtlijn. Informatie voor
verwerkingsen
recyclingfaciliteiten
Overeenkomstig de richtlijn geeft Canon informatie aan verwerkings- en
recyclingfaciliteiten over de diverse componenten en materialen in Canon
producten, ook eventuele gevaarlijke stoffen.
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