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Gedurende de wintermaanden hebben de autoaccu’s het zwaar te verduren en worden ze
in grotere hoeveelheden vervangen. Wilt u de oude accu’s kwijt, dan bent u bij Geelhoed Metaalhandel BV aan het juiste adres om deze in te leveren. De waarde van uw
loodaccu wordt bepaald op basis van LME koersen van LOOD. De laatste maanden is
de prijs van Lood behoorlijk gestegen en is de waarde van loodaccu’s - afhankelijk van
de hoeveelheid - tussen de 40 en 60 cent per kg. Regelmatig koopt Geelhoed ook stationaire loodaccu’s in (afkomstig van telefooncentrales en noodstroomvoorzieningen).
Geelhoed is een van de weinige bedrijven in de regio, die een vergunning heeft om oude loodaccu’s, waarvan de wet voorschrijft dat ze als gevaarlijk afval moeten worden
behandeld, in te nemen en te verhandelen. Onze voorzieningen voor de opslag van loodaccu’s zijn milieuverantwoord en goedgekeurd door de overheid. Er is op het vloeistofdichte buitenterrein een speciale overkapte ruimte ingericht met een zuurbestendige opvangbak. Speciale vloeistofdichte accubakken zijn op afspraak beschikbaar en de juiste
begeleidende documenten worden door Geelhoed verzorgd. Voor meer informatie lees
verder op de pagina loodaccu’s op onze website.
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Geelhoed koopt grote partij aluminium platen van vissersboot
Geelhoed heeft onlangs een mooie partij van 1500 aluminium platen (totaal ruim 36
ton) opgekocht van visrederij Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk. Deze platen zijn
afkomstig uit het visruim van één van de grootste trawlers van de wereld. Door deze
dubbelwandige platen heeft koud water gestroomd om de gevangen en op zee verwerkte
vis zo optimaal mogelijk gekoeld naar de haven te verplaatsen. Geelhoed heeft de
vracht platen, die wegens vernieuwing overbodig waren geworden, met eigen transportmiddelen in de haven van IJmuiden opgehaald en het aluminium wordt weer in de recyclingketen opgenomen, zodat het weer kan worden omgesmolten tot nieuw aluminium
en als grondstof kan dienen voor nieuwe aluminium producten.

www.facebook.com/geelhoedmetaalhandel

