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Hoogwaardige recycling
van uw verbruiksmaterialen

CLEAN PLANET PROGRAM

U PRINT
EN WIJ ZORGEN VOOR HOOGWAARDIGE RECYCLING VAN
UW VERBRUIKSMATERIALEN.
Wilt u verantwoordelijk handelen, voldoen aan de milieudoelstellingen van uw bedrijf en
een effectieve bijdrage leveren aan het beschermen van natuurlijke grondstoffen? Profiteer
in dat geval van het Clean Planet Program van Konica Minolta: Tonercartridges en -flessen,
fotoconductordrums en andere gebruikte verbruiksartikelen worden op een eenvoudige en
handige, maar betrouwbare en milieuvriendelijke wijze afgevoerd.

DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK
Door middel van ons Clean Planet Program
kunt u op een effectieve manier het afval van uw
printbenodigdheden verminderen en daarmee een
waardevolle bijdrage leveren aan de bescherming
van natuurlijke hulpbronnen. Het programma gaat
duidelijk verder dan de wettelijke voorschriften. Maak
van deze gelegenheid gebruik om uw werknemers,
klanten en partners geloofwaardig bewijs te bieden
dat het milieu bij u hoog in het vaandel staat.

ÉÉN WEBPORTAL, slechts een paar muisklikken, moeiteloos: Onze recyclingservice is
eenvoudig, handig en probleemloos.

GEAVANCEERD EN HOOGWAARDIG
Vaak is het niet duidelijk wat er precies gebeurt met
recyclebare voorwerpen. Konica Minolta garandeert
u: Vrijwel al uw gebruikte verbruiksartikelen worden
zonder verbranding gerecycled in een geavanceerd
proces en vervolgens omgezet in secundaire
grondstoffen. Het zeer kleine aandeel artikelen
waarvoor recyclen niet mogelijk is, wordt voor
energieterugwinning gebruikt.

VEILIG EN BETROUWBAAR
Van tijdige inzameling tot betrouwbare recycling van
hoge kwaliteit: U kunt absoluut vertrouwen op onze
volledig veilige processen.

EENVOUDIG EN HANDIG
Wij leveren de verzameldozen voor uw gebruikte
verbruiksartikelen lokaal aan. Als de dozen vol
zijn, plant u binnen een paar muisklikken een
ophaalmoment in. Dat was het!

GEEN STORTPLAATSEN, kgeen verbranding:
Konica Minolta garandeert hoogwaardige
recycling.

100% van uw gebruikte verbruiksmaterialen
wordt gerecycled volgens de meest recente
kwaliteitsnormen om SECUNDAIRE
GRONDSTOFFEN TE VERKRIJGEN.
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U hebt de keuze! Wij helpen u de juiste grootte doos te kiezen. De grootte is afhankelijk van hoeveel verbruiksartikelen u gebruikt.

BESTELLEN, VERZAMELEN, OPHALEN:
ZO EENVOUDIG IS HET!
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Meld u eerst aan op onze webportal via
cleanplanetprogram.konicaminolta.eu. U
hebt nu toegang tot alle services en informatie
van het programma, zoals het plannen van een
ophaalmoment plannen of het beheren van uw
adressen.
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Bestel uw afhaaldozen in de grootte en de
hoeveelheid die voor u het meest geschikt zijn.

Eén portal voor alles: U regelt alles met betrekking tot het
Clean Planet Program eenvoudig via cleanplanetprogram.
konicaminolta.eu. Er zijn geen extra e-mails,
telefoongesprekken enz. nodig. Op de portal kunt u ook
rapporten bekijken met details van alle bestellingen.

Wij bezorgen uw dozen op het door u
opgegeven adres.
Plaats de gebruikte verbruiksartikelen in de
verzameldozen. Zodra deze vol zijn, boekt u het
ophaalmoment op een dag naar keuze.
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Wij halen de volle dozen lokaal op en zorgen
er op betrouwbare wijze voor dat uw gebruikte
verbruiksmaterialen worden gerecycled.

SAMEN VOOR EEN
SCHOON MILIEU
Doe mee met het Clean Planet Program en profiteer van onze
handige service voor de best mogelijke recycling van uw gebruikte
verbruiksartikelen - en lever een waardevolle bijdrage aan de bescherming
van ons milieu!
Met de toekomst in gedachten
Konica Minolta zet zich in voor de creatie van duurzame
toegevoegde waarde, zowel voor het zakelijke succes van
onze klanten op lange termijn als voor de maatschappij en
het milieu. Onze klanten kunnen daarbij rekenen op onze
hoogwaardige activiteiten en oplossingen. Certificeringen en
waarderingen door onafhankelijke instanties bevestigen keer
op keer onze betrokkenheid.
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WE KIJKEN ERNAAR UIT OM U TE HELPEN!
MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP:
KONICAMINOLTA.EU/SUSTAINABILITY

