Duurzaam handelen was nog nooit zo eenvoudig!

Gebruik uw bekertje een aantal keer

Verzamel ze in de bekerhouder
(zonder roerstokje)

Stapeltje?
Deponeer ze in de inzamelbak

Bepaal zelf de ophaalfrequentie

Uw afval verandert in nieuwe
producten

Duurzaam de beste!

Sinds 1991 is Stichting Disposables Benelux (SDB) actief in de inzameling en recycling van
(kunststof) drinkbekers die gebruikt worden in drankenautomaten. Oorspronkelijk was de
stichting een initiatief van de beker-, koffie- en drankautomatenleveranciers. Inmiddels
hebben vele andere organisaties de stichting omarmd. De doelstelling is sinds 1991 ongewijzigd gebleven: door inzameling en recycling van kunststof drinkbekers wil SDB een bijdrage
leveren aan het hergebruik van kunststoffen. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Stichting Disposables Benelux, Postbus 12, 3740 AA Baarn
www.bekerrecycling.nl

www.bekerrecycling.nl

Plastic bekertje meest milieuvriendelijk!

Vaak wordt – onterecht – gedacht dat een plastic bekertje slecht is voor het milieu. Divers onderzoek toont echter aan dat het polystyreen koffiebekertje, wanneer gerecycled, beter voor het milieu is dan een aardewerken mok, kartonnen
beker of een bio-bekertje. Dit komt o.a. doordat de kartonnen- en bio-beker niet
of nauwelijks recyclebaar zijn en de plastic beker wel. Op www.bekerrecycling.nl
kunt u hierover o.a. een TNO-onderzoek bekijken en een ‘drinkbekervergelijking’.

Wat is het voordeel van inzameling en recycling?

Uiteraard is het hergebruik van materiaal goed voor het milieu. Maar het is ook
goed voor uw bedrijf! Als uw bedrijf plastic koffiebekertjes inzamelt en laat
recyclen, laat u zien dat duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid
belangrijk zijn voor uw bedrijf. Zo profileert uw bedrijf zich op een positieve
manier richting medewerkers, klanten en andere stakeholders.
In sommige gevallen kan inzameling en recycling zelfs verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor bedrijven die te maken hebben met het Landelijk Afvalbeheerplan 2
(LAP2). Op onze website vindt u hier meer informatie over.

Hoe werkt het?

Onder het label
coördineert Stichting Disposables Benelux (SDB) de
inzameling van polystyreen bekertjes die gebruikt worden in drankenautomaten. Uw bedrijf kan zich eenvoudig via de website abonneren op het Retourprogramma van SDB. U ontvangt dan ‘de Duurzame Doos’ zodat u gelijk kunt
starten met inzamelen. De Duurzame Doos bevat o.a.:
• een rol inzamelzakken
• inzamelbakjes voor op het bureau
• een cartoon voor interne promotie
• een bekertray
• en uiteraard uw deelnamecertificaat
SDB zorgt ervoor dat de bekertjes worden opgehaald
in een frequentie die u zelf kunt opgeven.

We garanderen de recycling van de bekertjes en zorgen ervoor dat er nuttige,
nieuwe producten van gemaakt worden. Dit kunnen bijvoorbeeld dvd-doosjes,
bloempotten of plantenbakjes zijn, maar bijvoorbeeld ook dashboards voor in
auto’s.

Wat zijn de deelnamekosten?

Uw bedrijf betaalt éénmalig een bescheiden bedrag voor administratie- en
entreekosten. De jaarlijkse kosten bestaan uit kosten voor de
inzamelzakken en voor het ophalen. De actuele tarieven en
een handige calculator vindt u op de website. De calculator
berekent uw jaarlijkse kosten en tegelijkertijd uw CO2-besparing. Handig wanneer u uw duurzaamheid zichtbaar
en meetbaar wilt communiceren.
Vanzelfsprekend wil SDB de kosten per inzamelzak
en de transportkosten zo laag mogelijk krijgen. Dit
doen we bijvoorbeeld door het maken van afspraken met transporteurs en door lobby bij onder meer
overheidsorganen.

Aanmelden?

Aanmelden kan heel eenvoudig via onze website:
www.bekerrecycling.nl.

