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De recycling van kapotte of vervangingsapparatuur
is geld waard en u draagt bij aan een beter leefmilieu
Elektronica zit boordevol waardevolle grondstoffen. Deze apparatuur is heel goed te recyclen, maar wordt
door de huidige afvalverwerkers ingenomen tegen bijbetaling van úw kant. Pothuizen recycled deze materialen
tot grondstoffen en betaalt ú!
Pothuizen zet graag een rol- of afzetcontainer bij uw bedrijf neer. Als deze vol is, halen wij hem op en zetten
een lege gewassen container terug. Uiteraard kunnen wij ook op afroep de materialen ophalen.
Kan er ook een vernietigingscertificaat worden afgegeven?
Indien gewenst worden de “datadragers” vernietigd en wordt hier een certificaat voor afgegeven, zodat u
weet dat uw vertrouwelijke gegevens niet ergens opduiken, zoals in dit bericht: “De Consumentenbond
heeft medische gegevens van hartpatiënten aangetroffen op een afgedankte computer van de Hartstichting.”
Wat levert dit op?
De container wordt gewogen en uw bedrijf ontvangt per bank, dan wel contant, een vergoeding. Een volle
container met computers levert al snel € 1.000,-* op.
Hoe werkt het?
U meldt zich aan bij Pothuizen via mail, fax of telefonisch. Afhankelijk van uw verzoek ontvangt u vervolgens
kosteloos een container of we halen het materiaal op. Als de container vol is, meldt u dit bij Pothuizen en
dan wordt deze uiterlijk binnen 2 dagen omgewisseld. Uw vergoeding wordt dan overgemaakt of direct
per kas betaald.
Meer weten of direct van start?
Neem contact op met John op 06 291 89 655 of via john@pothuizen.nl. Binnen een week ontvangt u van ons
kosteloos een rol- of afzetcontainer.
* Richtbedrag gebaseerd op 2.500 kg computers en/of mobiele telefoons per container.
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