Bekijk deze mail online

Breng uw oud-elektro naar Ravenshout Recycleert
Geachte Mr. Doe,
Heeft u oude PC’s, laptops, servers, GSM-toestellen of smartphones die u niet meer gebruikt? Wilt u
deze gratis laten ophalen, of zelf naar een dichtbij gelegen punt brengen ter inzameling?
Noteer dan alvast donderdag 7 september. Die dag slaan de Ondernemersclub Beringen, Stad
Beringen, Quares en Out Of Use de handen in elkaar met de ophaalactie 'Ravenshout Recycleert'.
Die dag kunt u een afhaling aan uw bedrijf reserveren indien u minimaal 10 PC’s, laptops en/of servers
laat ophalen. Vraag de ophaling aan bij silvy@outofuse.com.
Heeft u geen 10 exemplaren PC's, maar wilt u toch graag af van uw oud-elektro (AEEA)? Dan kunt u
deze tussen 10u en 14u afleveren bij het meeting point aan de Industrielaan 148 (Oprijlaan
Borealis, aan de windmolens). Daar verwelkomen we u graag met een lekkere kop koffie.
Aansluitend, van 14u tot 15u, nodigt Out Of Use de geïnteresseerden graag uit voor een
bedrijfsrondleiding. Tijdens deze rondleiding krijgt u een zicht op de werking van ons bedrijf en de
manier waarop we, in het kader van clean technology, de impact op de grondstoffenvoorraad én de
effecten op klimaat, natuur en milieu weten te beperken. Vooraf inschrijven is verplicht, dit kan per
mail naar silvy@outofuse.com.
Leuk weetje: met de opbrengst van deze actie worden op 26 november nieuwe bomen aangeplant in
Maasmechelen, Turnhout en Zottegem.
Promoot deze actie in uw bedrijf en nodig uw medewerkers uit om mee in te zamelen. U kan
daarvoor gebruik maken van deze poster.
Wij kijken alvast uit naar uw deelname!
Het Out Of Use team
Out Of Use nv
Lochtemanweg 40
3580 Beringen
011 27 10 78
info@outofuse.com
www.outofuse.com

Lees het artikel over Out Of Use in het magazine RecylePro:
Een tweede leven voor elektronische apparatuur.
Een mooie praktijkcase over Out Of Use in de nieuwste uitgave van de
Polaris boeken Aardrijkskunde voor het GO!
Onze inzamelactie voor Natuurpunt leverde al meer dan 2600 bomen op. Lees meer op
www.outofuse.com/nl/recyclerenvoornatuurpunt
Lees al onze nieuwsberichten op www.outofuse.com/nl/nieuws
en blijf op de hoogte over onze acties via Facebook, LinkedIn en Twitter

Schrijf je uit

