Ja!

Op onze steun kan je rekenen! Wij helpen jullie graag
met het inzamelen van lege cartridges. Contacteer
ons zodat we verdere afspraken kunnen maken.

naam bedrijf:
contactpersoon:
adres:

en je
Hallo daar! Ja, jij! We hebb
nt van
hulp nodig! Als sympathisa
we op jou
onze school weten we dat
ze
kunnen rekenen. Daarom de

tel.:
fax:
e-mail:
wij steunen jullie school graag door:
onze cartridges bij jullie binnen te brengen.
een doos te laten plaatsen in ons bedrijf zodat we de
nodige OVAM-attesten ontvangen.
Op te sturen per post naar onderstaand adres of te faxen op 03 380 00 19.

onze contactgegevens

H

eb je ooit al gehoord van het inzamelen
van inktpatronen? Neen? Dat treft, dan
kan je ons helpen. Of toch al wel? Lees
ook dan even verder: sowieso kunnen we samen
iets bereiken! Inktpatronen gebruiken we immers
allemaal dagelijks, thuis of op het werk. En wat gebeurt er
met de lege cartridges? Juist ja: in de prullenbak ermee…
Zonde!

printafval op een correcte en milieuvriendelijke manier
verwerkt wordt. Bij grotere hoeveelheden kan je best een
eigen inzameldoos op je bedrijf laten plaatsen. Eens je
doos gevuld is, contacteer je rechtstreeks Recyca. Zij zorgen
er dan voor dat je doos wordt opgehaald en ze voorzien je van
een nieuwe, lege doos. Achteraf ontvang je een gedetailleerde tellijst en,
wat nog belangrijker is, een door de OVAM goedgekeurd certificaat zodat

R

Wat voor de één afval is, is voor de ander misschien geld waard. Letterlijk.

Ondertussen, uitgegroeid tot dé Vlaamse marktleider,

Dat is ook het geval bij lege cartridges. Er bestaan namelijk bedrijven die

Worden je inktpatronen al afgehaald door een ander bedrijf? Kijk dan eens

is Recyca erkend door de OVAM en internationaal trader van

deze verzamelen, reinigen en hervullen. Een milieuvriendelijk proces!

na of jouw ophaler alle types aanvaardt en geen extra kosten aanrekent

lege inktpatronen. Ruim 400.000 cartridges worden jaarlijks in-

Denk er maar eens over na: je koopt toch ook geen nieuwe auto als de

voor verwerking of transport. Recyca neemt namelijk alles mee, ook de

gezameld, geïnspecteerd en klaargemaakt voor hergebruik. In

tank leeg is? Uiteraard hebben deze bedrijven mensen nodig die hen

niet-herbruikbare patronen, zonder dat het je iets kost.

2007 zal het bedrijf als eerste Belgische inzamelaar ISO 9001

helpen met het inzamelen. Ook onze school heeft zich geëngageerd om

zijn. Kijk voor meer info ook eens op www.recyca.be!

hieraan een steentje bij te dragen. En daar worden we nog voor beloond

ecyca is opgericht in 2001 als één van de eerste professionele inzamelaars van lege cartridges in Vlaanderen.

automatisch op onze schoolrekening overgemaakt. Gemakkelijk toch?

ook! Per lege cartridge die opnieuw kan worden gebruikt, krijgen we een
vergoeding. Deze opbrengst kunnen we gebruiken om allerlei materiaal
OVAM-nummer: 56676/E629

jouw bedrijf in regel is met de huidige wetgeving. De vergoeding wordt

aan te kopen voor onze school.
Voor dit project werken wij samen met Recyca, een door de OVAM erkend
inzamelbedrijf. Recyca bezorgt ons inzameldozen en promotiemateriaal
waarmee we aan de slag kunnen. Onze leerlingen brengen regelmatig
patronen mee van thuis en deponeren ze in de box. Eens deze gevuld is,
haalt Recyca de doos gratis op en wordt de opbrengst op onze rekening.
gestort. Simpel!
Er zijn twee manieren waarop je onze school kan steunen. Verbruik je
slechts kleine hoeveelheden dan kan je het printafval regelmatig op
onze dozen komen afgeven. Op deze manier ben je er zeker van dat jouw

Geïnteresseerd? Vul dan als de bliksem de strook op de
achterkant in en bezorg ons deze terug. Je wordt dan op
een mooie dag gecontacteerd door Recyca om de details te
bespreken. Alvast van harte bedankt voor uw steun!
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