Geef oude kantoorartikelen een tweede
leven met de Recycle Box

In de Benelux worden jaarlijks 150 miljoen balpennen weggegooid. Naast balpennen
belanden ook veel andere kantoorartikelen, zoals gummen, paperclips en nietmachines,
bij het restafval. Zonde, want veel van dit afval kan worden gerecycled als het goed
wordt gescheiden. Daarom hebben we de Recycle Box ontwikkeld. De meest slimme
recycleoplossing voor oud kantoormateriaal.

Het gemak van de Recycle Box

Partners in duurzaamheid

Met de Recycle Box profiteert u van een handige én
duurzame afvalbak voor al uw oude kantoorartikelen.
Wij brengen en halen de box; u hoeft hem alleen maar te
vullen. Na lediging ontvangt u een gedetailleerd rapport
van de opbrengst van uw Recycle Box (in kilogram) mét
een overzicht van alle producten die we ermee kunnen
maken. Zo helpen we organisaties hun kantoorafval
goed te scheiden en een extra stap te zetten naar een
circulaire bedrijfsvoering.

De Recycle Box is een samenwerking tussen SUEZ
en Lyreco, wereldwijde distributeur van kantoorartikelen.
Lyreco brengt en haalt de box; wij registeren en sorteren
de inhoud. Vervolgens leveren we de gesorteerde inhoud
af bij diverse verwerkers, die het materiaal recyclen tot
nieuwe grondstoffen en producten.

Wat mag er wel en niet in de Recycle Box?
Machines van kunststof of metaal: nietmachines, scharen, ontnieters,
tapehouders en perforatoren
Schrijfwaren: pennen, stiften en markers
Fillingproducten: insteekhoezen, opbergmappen (karton en/of kunststof)
en tabbladen (karton en/of kunststof)
Lijmen en correctiemiddelen: lijmstiften, correctiemiddelen en stempels
Opbergmaterialen: pennenbakjes, brievenbakjes en opbergbakjes
Elektronische apparaten: labelwriters, elektronische nietmachines,
e-waste en printers
Klein gevaarlijk afval: toners, cartridges, spuitbussen,
schoonmaakmiddelen en batterijen
Overige: medicijnen, restafval, organisch afval, glas, inkt en verfmiddelen

Van oud kantoormateriaal naar nieuwe
grondstoffen.
Zo werkt het.
Van nietmachine
naar kruiwagen
De kringloop van klein kantoormateriaal
2.

U vult de box met klein
kantoormateriaal

3.

1.

Lyreco haalt de volle box bij u op zodra
u het ophaalverzoek heeft gedaan

Lyreco bezorgt de Recycle Box
op het door u opgegeven adres

4.

Lyreco slaat
de volle boxen op
in haar magazijn

5.

SUEZ haalt de boxen bij
Lyreco op en brengt ze
naar de SUEZ-locatie in
Nieuwdorp

c.

Folies worden bijv.
afdekfolie of insteekhoes

a.

Ferro (metalen) worden
bijv. kruiwagens of
handvatten

e.

6.

Overig materiaal
(max. 5%) wordt
thermisch gerecycled
met energieterugwinning

d.

Harde kunststoffen
worden bijv. gieters of
nieuwe pennenbakjes

In Nieuwdorp wordt het
materiaal gescheiden in
vijf afvalstromen en naar
verwerkers gebracht
die er nieuwe producten
van maken:

b.

Papier/karton worden
bijv. hygiëne papier of
kartonnen dozen

Geef uw kantoorartikelen óók een tweede leven!
Interesse in de Recycle Box? U bestelt hem al voor de aantrekkelijke all-in prijs van € 99,inclusief transport- en verwerkingskosten. Ga naar SUEZ.nl/kantooroplossingen of neem
contact met ons op via 0900-8444.

Samen brengen we Zero Waste weer
een stap dichterbij.

