
Jaarlijks nemen we afscheid van miljoenen kapotte apparaten, 
gescheurde kledingstukken en andere gesneuvelde spullen. 

Best jammer, want veel spullen en apparaten zijn met een 
eenvoudige reparatie weer te maken. 

Stappenplan repareren
Wat hebben een telefoon, een 
broodrooster en een weegschaal 
met elkaar gemeen? Ze gaan alle-
maal weleens kapot. Gelukkig zijn 
Nederlanders goed in repareren: 
vier van de vijf mensen knappen 
hun kapotte spullen op of laten dit 
doen. Toch gooien huishoudens 
jaarlijks rond de 200 miljoen kilo 
aan kleine apparaten weg. Zonde, 
want na een opknapbeurt hadden 
veel van deze spullen weer prima 
een tijdje meegekund. Repareren is 
vaak makkelijker en goedkoper dan 
je denkt. Met een goed stappen-
plan heb je het meestal zo gefi xt.

1
Wees lief voor je apparaten

Voorkomen is natuurlijk beter dan 
genezen. Als je goed voor je spullen 
zorgt gaan ze langer mee. Maak 
bijvoorbeeld de achterkant van je 
föhn geregeld stofvrij. De motor 
wordt daardoor minder heet en 
brandt minder snel door.

2
Repareren of toch vervangen?

Meestal is repareren beter voor 
het milieu, maar niet áltijd. Oude 
wasdrogers en koelkasten die 
energie vreten kun je bijvoorbeeld 
beter vervangen door een 
energiezuinig apparaat.

3
Check de garantie

Controleer voor je begint met 
repareren of je nog garantie hebt. 
Is de garantie verlopen? Ook dan 
is een verkoper wettelijk verplicht 
om een apparaat te repareren 
of te vervangen als het stuk gaat 
bij normaal gebruik, binnen een 
redelijke levensverwachting.

4
Ik heb het nog nooit gedaan, 

dus ik denk dat ik het wel kan!
Geen garantie meer op je product? 
Probeer het dan eerst zelf eens te 
repareren. Online zijn veel handige 
instructievideo’s en handleidingen te 
vinden die je helpen bij je reparatie.
com. Heb je onderdelen nodig? Die 
kun je bij veel bedrijven los bestellen.

5
Maak het jezelf gemakkelijk

Als je er zelf niet uitkomt kun 
je vrienden, buurtbewoners of 
familie vragen om je te helpen. Of 
misschien zit er wel een Repair Café 
in jouw buurt. Dat is een gezellige 
en goedkope manier om spullen 
te repareren. Ook online vind je 
steeds meer repareerhulp. Via 
monteuropafstand.nl bijvoorbeeld 
kijkt een monteur via je smartphone 
met je mee. En wist je dat er ook 
allerlei aanbieders zijn die je kapotte 
espressomachine, stofzuiger of 
ander apparaat bij je ophalen, 
repareren en weer thuisbezorgen?

6
Gooi het goed weg

Is jouw gesneuvelde apparaat echt 
niet meer te redden? Breng het dan 
naar een inleverpunt voor elektrische 
apparaten. Deze vind je bij diverse 
winkels en in de milieustraat. Zo 
kunnen veel materialen in ieder 
geval nog gerecycled worden.

TIP

Repair Café
Is je apparaat kapot en kun je het 
niet zelf maken? Bezoek dan een 
Repair Café bij jou in de buurt. Bij 
het Repair Café worden bijvoor-
beeld koffi  ezetapparaten, stofzui-
gers, waterkokers en naaimachines 
gerepareerd. Maar je kunt er ook 
terecht met kleding, fi etsen, meu-
bels en speelgoed. In het Repair 
Café staan vrijwilligers klaar om 
samen met jou spullen te repare-
ren. Ontdek op repaircafe.org een 
locatie bij jou in de buurt.

Goed voorbeeld
Repareren krijgt steeds meer 
aandacht. Zo komt er steeds 
meer vraag naar het 'recht 
op reparatie' zodat repareren 
makkelijker en minder duur 
wordt. We vroegen vier en-
thousiaste voorlopers waarom 
repareren zo belangrijk is en 
hoe zij met hun organisatie een 
bijdrage leveren. 

Deze informatie wordt je aangeboden door Milieu Centraal:
jouw praktische gids voor duurzame adviezen. 

Op milieucentraal.nl/repareren vind je nog meer tips over repareren. 

IS JE APPARAAT GESNEUVELD? CHECK WAT JE KUNT DOEN!

Repareren 
kun je leren

Veel Nederlanders repareren weleens iets. We repareren vooral 
fi etsen, kleding en meubels. Mannen repareren vaker door zelf 
aan de slag te gaan met hulp van instructies, vrouwen kiezen 

vaker voor repareren met hulp van een bekende.

Scan de 
code en 
neem een 
kijkje

Scan en 
lees het 
artikel

DORUS GALAMA
Koptelefoons zijn fi jne apparaten 
om muziek mee te luisteren, maar ze 
gaan vaak stuk en belanden dan bij 
het afval. Zonde, dachten Dorus Ga-
lama en Tom Leenders van Gerrard 
Street. Zij creëerden een modulaire 
koptelefoon; hoe ze dat deden, be-
luister je in de podcast.

"Er moeten veel meer bedrijven of 
start-ups komen, die gewoon gaan 
proberen en kijken of het lukt." 

Scan en 
luister 
naar de 
podcast
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