
 

 

Recyclen doen we samen 

 
Wij maken van uw kunststof afval weer een 

schitterend nieuw product.   

Maar daar komt meer bij kijken dan u denkt!   

Op de volgende pagina vindt u de voorwaarden 

om samen te komen tot succesvolle recycling. 
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Wat er bij komt kijken: 
  Potten en Tray’s  moeten gescheiden worden ingeleverd.  Ze zijn namelijk gemaakt  van 

       verschillende materialen. 

  Er mag geen afval zoals papier, metaal of hout tussen het recyclemateriaal  zitten. 

       Ook geen plastic boterhamzakjes, bekertjes, snoeppapiertjes of bijvoorbeeld PET flessen; deze 

       vallen ook onder afval. Er zijn nl. vele soorten plastic en al deze soorten scheiden is  voor ons 

       ondoenbaar.  Ander (bijv. organisch) afval,  is ook uit den boze. 

  Oude potten en/ of tray’s  dienen deugdelijk te  zijn verpakt  op een pallet en goed  ingefolied  te 

       zijn. Indien het maalgoed echt niet normaal te transporteren is  mag de chauffeur weigeren het 

       mee te nemen. 

  De door u aangeleverde pallets of palletboxen worden niet vergoed of geretourneerd. 

  Bij klanten die planten inhoezen zijn we ook geïnteresseerd in het restafval; de zogenaamde 

       blokken.  Let op!  De opslag van blokken moet altijd binnen geschieden .  

  In overleg met uw  vertegenwoordiger stellen wij een box ter beschikking.  Deze box blijft echter 

       ten alle tijden eigendom van H.O. van Krimpen B.V. en zal bij beschadiging of vermissing in 

       rekening worden gebracht. 

  Om zo efficiënt mogelijk te transporteren halen wij de goederen liefst retour bij een levering. 

       Wij begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is en vragen daarom uw begrip dat het retour halen 

       vaker wat langer kan duren.  

       We vragen u dan ook minimaal een week vooraf aan te geven of er maalgoed retour genomen 

       moet worden. Hierbij is het van belang om aan te geven om welke soort maalgoed het gaat en 

       met hoeveel palletplaatsen wij rekening moeten houden.  

  Naar gelang hoeveelheid en kwaliteit van uw recycle materiaal  kunnen wij soms een vergoeding 

       geven. Dit kunt u bespreken  met uw vertegenwoordiger. 

 

 

 

 

Recyclen doen we samen,  

daarom hebben wij u nodig! 
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