Extra informatie over de actie ‘Recycleren voor Natuurpunt’
Wij danken u voor uw deelname aan onze actie ‘Recycleren voor Natuurpunt’! Hierbij geven wij
u graag meer concrete informatie m.b.t. uw deelname.
Welk materiaal kan u aanleveren voor deze actie?
De samenwerking met Natuurpunt, met steun van Umicore, houdt concreet in dat:
1 intacte, herbruikbare smartphone (*) = 1 boompje met 1m2 bijhorende grond of
4 niet-herbruikbare smartphones of gsm’s = 1 boompje met 1 m2 bijhorende grond of
1 laptop/PC/server = 1 boompje met 1 m2 bijhorende grond
(*) een herbruikbare (herverkoopbare) smartphone heeft een touchscreen, een batterij, is in goede
staat en werkt nog voor de volledige 100 procent.

In het kader van deze actie mag ook al uw andere oude IT-materialen bij Out Of Use
aanleveren. U kan de lijst met mogelijke materialen steeds terugvinden op onze website
www.outofuse.com/nl/welke-ICTmaterialen-en-AEEA-kan-u-aanleveren
Hoe kan u het materiaal bij Out Of Use aanleveren?
§

§

Indien u zelf uw materialen aanlevert, kan u hiervoor terecht in het atelier van Out Of Use
aan de Lochtemanweg 40 in Beringen. Als u ons vooraf een seintje geeft, ontvangen wij u
graag tussen 8u ’s morgens en 16u ’s avonds. U kan ons bereiken op telefoonnummer
011/27 10 78 of per mail naar mireille@outofuse.com.
Indien u wenst dat wij het materiaal bij u ophalen, dan brengen wij hiervoor minimale
transportkosten in rekening. Als bijlage in dit document vindt u het overzicht van onze
transportkosten.

Verder verwijzen wij u naar de acceptatievoorwaarden en algemene voorwaarden die vermeld
staan op onze website.
Wanneer levert u het materiaal best aan?
U kan uw materialen het hele jaar door aanleveren. Maak hiervoor tijdig een afspraak met ons.
De boomplantacties van Natuurpunt vinden jaarlijks plaats. Wij informeren u graag over de
volgende data.

Wat gebeurt er concreet nadat u uw materiaal heeft aangeleverd?
Al het ingezamelde materiaal komt eerst terecht in het atelier van Out Of Use.
§ De smartphones worden getest op hergebruik en vervolgens gesorteerd.
Voor elke herbruikbare smartphone betaalt Out Of Use een bedrag aan
Natuurpunt waarmee zij een boom planten.
§ Laptops en PC’s worden door Out Of Use getest op hergebruik of worden
gerecycled. Out Of Use betaalt hiervoor per PC/laptop een bedrag aan
Natuurpunt waarmee zij een boom planten.
§ De niet-herbruikbare smartphones en gsm’s worden door Out Of Use
verstuurd naar Umicore waar de eindverwerking gebeurt.
§ Out Of Use registreert al het materiaal per klant en bezorgt u een
certificaat met vermelding van het aantal bomen voor uw bedrijf.
Natuurpunt nodigt u vervolgens uit om deze bomen te planten tijdens één
van de plantactiedagen van Natuurpunt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op.
Met vriendelijke groeten,
Mark Adriaenssens
Gedelegeerd bestuurder – Out Of Use nv

Transportprijzen
	
  

Prijs voor de levering of ophaling van rolcontainers of
palletboxen of ophaling van uw eigen palletten
Aantal
rolcontainers en/of
palletboxen en/of
palletten

Prijs voor de levering

Prijs voor de ophaling

1

€ 38,00 per stuk

€ 38,00 per stuk

2

€ 35,00 per stuk

€ 35,00 per stuk

3

€ 33,00 per stuk

€ 33,00 per stuk

4

€ 32,00 per stuk

€ 32,00 per stuk

5

€ 30,00 per stuk

€ 30,00 per stuk

6

€ 28,00 per stuk

€ 28,00 per stuk

7

€ 27,00 per stuk

€ 27,00 per stuk

8

€ 25,00 per stuk

€ 25,00 per stuk

9

€ 24,00 per stuk

€ 24,00 per stuk

10

€ 23,00 per stuk

€ 23,00 per stuk

Van 11 tot 33 palletten of
Van 11 tot 24 palletboxen

€ 250

€ 250

PS: als u uw eigen palletten gebruikt, gelieve er dan voor te zorgen dat de
materialen goed verpakt zijn, zodat er tijdens het transport geen schade kan
ontstaan.

