
TAKE BACK &
RECYCLE SERVICE

In tijden waarin grondstoffen steeds schaarser worden, wordt het onderwerp 'recycling of hergebruik' steeds
belangrijker. Kunststoffen, aluminium en staal zijn bij uitstek geschikt om te recyclen om nieuwe producten te kunnen
vervaardigen. Bijna al onze sport- en inrichtingsmaterialen zijn deels of volledig vervaardigd uit aluminium. Hoewel
primaire productie een hoge energiebehoefte heeft, ligt dat bij het recyclen van aluminium vele malen lager!

Naast de positieve effecten voor het milieu, kan recycling of hergebruik lonend zijn. Als leverancier van kwalitatief
hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen leveren wij graag een actieve bijdrage aan duurzaamheid en circulariteit
en daarom bieden wij onze opdrachtgevers een nieuwe dienstverlening: Take back & recycle service.

Take Back & Recycle Service
Wij bieden de mogelijkheid om uw oude sport- en inrichtingsmaterialen op te halen voor recycling of eventueel
hergebruik. De materialen worden op de locatie bekeken en beoordeeld. Indien de materialen niet meer gerepareerd
kunnen worden, onveilig zijn of niet meer voldoen aan actuele regelgeving zullen deze door ons worden meegenomen
om te worden gerecycled. Indien de materialen nog in een redelijke staat zijn en voldoende veilig kunnen worden
hergebruikt, zullen deze worden gerepareerd en opgeknapt.

Praktisch, duurzaam en circulair

Met de 'Take Back & Recycle Service' willen
wij gemeentes, organisaties en
sportverenigingen ontzorgen bij de afvoer
van oude sport- en inrichtings-materialen.
Het initiatief biedt tevens de kans om de
vergoeding van uw oude materialen of
bijdrage aan een goed doel naar wens te
schenken. Tot slot biedt de gemeente of
sportvereniging tevens een directe bijdrage
aan een beter milieu en draagt het bij aan
een duurzame en  veilige sportomgeving.

VoordelenWerkwijze
Uw oude materialen zullen op afspraak door
ons worden opgehaald en vooraf worden
beoordeeld op recycling of hergebruik. Bij
recycling zal de restwaarde van de oude
materialen worden verrekend met de nieuw
te leveren materialen* en bij hergebruik
zullen de kosten van het opknappen en
repareren aan u worden voorgelegd.

* Het is ook mogelijk om de restwaarde
te schenken aan een door u opgegeven goed doel!



VAN OUD MAKEN
WIJ WEER NIEUW!

Oude materialen hoeven niet altijd te worden afgeschreven! Sportmaterialen die in
constructief goede staat verkeren en nog veilig gebruikt kunnen worden, kunnen door
opknappen en reparatie worden hergebruikt waardoor de levensduur van deze
sportmaterialen aanzienlijk kan worden verlengd. Uw oude materialen kunnen wij op de
locatie bekijken / beoordelen en afhankelijk van de constructieve staat, kan worden
beslist of deze materialen worden gerecycled of worden gerepareerd en opgeknapt voor
hergebruik. 
 
Alles in goed overleg met u als opdrachtgever!
 

U heeft momenteel een nieuw verplaatsbaar trainingsdoel nodig maar u heeft
nog steeds op uw sportcomplex een oud en/of gebroken trainingsdoel "in de
hoek liggen". Laat het ons weten en u ontvangt tot 100 EURO terug. Bij levering
van het nieuwe trainingsdoel, nemen wij u oude doel mee terug en zorgen dat
deze wordt gerecycled. De restwaarde zullen wij in mindering brengen op de
factuur van de nieuw te leveren materialen. Hoe komt deze waarde tot stand?
Een trainingsdoel bestaat meestal uit aluminium. Momenteel gaan we uit van een
"materiële restwaarde" van 1 € / kg. Afhankelijk van de fabrikant kan een
trainingsdoel tot 100 kg wegen.

Voorbeeld verplaatsbare jeugddoelen
U heeft momenteel een nieuw hockeydoel nodig maar u heeft op uw
accommodatie ook een oud hockeydoel in zeer slechte staat staan. Laat het ons
weten en u ontvangt tot 150 EURO terug. Bij levering van het nieuwe hockeydoel,
nemen wij u oude doel mee terug en zorgen dat deze wordt gerecycled. De
restwaarde zullen wij in mindering brengen op de factuur van de nieuw te
leveren materialen. Hoe komt deze waarde tot stand? Een trainingsdoel bestaat
meestal voor het grootste deel uit aluminium. Momenteel gaan we uit van een
"materiële restwaarde" van 1 € / kg. Afhankelijk van de fabrikant kan een
hockeydoel tot 150 kg wegen.

Voorbeeld hockeydoelen

Nieuwprijs                                                                                                            € 1.223,50
Materiaalwaarde oude sportmaterialen                                                         €   -100,00
Eindprijs                                                                                                                € 1.123,50

Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld
Nieuwprijs                                                                                                            € 2.448,00
Materiaalwaarde oude sportmaterialen                                                         €   -150,00
Eindprijs                                                                                                                € 2.298,00

NIEUW NIEUW

Praktijkvoorbeelden hergebruik

Oude situatie

Nieuwe situatie

Zowel gemeente Amsterdam als Den Haag hebben de afgelopen jaren ervoor
gekozen om de klapbare jeugddoelen die ca. 10 jaar geleden zijn geleverd bij de
renovatie van kunstgrasvelden te hergebruiken. De klapbare jeugddoelen waren
constructief gezien in een goede staat maar de diepte uitvoering van de doelen
moesten worden aangepast vanwege de nieuwe wedstrijdvormen voor
pupillenvoetbal. Naast het aanpassen van de diepte uitvoering van 400 cm naar
600 cm, zijn de doelen opgeknapt, schoongemaakt en daar waar nodig
gerepareerd zodat deze weer als nieuw door ons zijn teruggeplaatst en op dit
moment veilig worden hergebruikt. De levensduur van deze doelen zijn hiermee
aanzienlijk verlengd en in onze ogen een uitstekend voorbeeld dat investeren in
duurzaamheid niet alleen het milieu bespaart maar ook lonend kan zijn!

* Genoemde prijzen van restwaarde zijn onderhevig aan prijswijzigingen, correcties en samenstelling
van het product. Aan de rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

* Genoemde prijzen van restwaarde zijn onderhevig aan prijswijzigingen, correcties en samenstelling
van het product. Aan de rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.




