
Uw elektro-afval afdanken:
wie van de drie is uw ideale partner? 

Vraag op www.recupel.be/recupel-recycler een vrijblijvend voorstel.

Deze stoere mannen zien er alle drie even sympathiek uit. Maar om uw bedrijfsmatig 
elektro-afval te recycleren, is de Recupel-Recycler de ideale persoon. Waarom? 

Omdat een Recupel-Recycler een erkende ophaler of 
vergunde verwerker is, met een onberispelijke service.

Omdat hij voldoet aan strenge eisen inzake correcte recyclage, 
milieuvergunningen en efficiënte bedrijfsorganisatie.

Omdat hij bewijst dat de liefde en het respect voor de afvalwetgeving 
ook van zijn kant komt.

Omdat hij niks verbergt voor u en alles selecteert, ontmantelt, 
verwijdert en recycleert zoals het hoort.

Enkele bedrijven ondervonden aan den lijve 
hoe de samenwerking met een Recupel-Recycler 
verliep, tijdens een eenmalig opgezette 
‘Recupel on Tour PRO’-ophaalcampagne op hun 
bedrijventerrein.

We laten daarover mevr. Katrien Hermans van 
het deelnemend bedrijf Quares even zelf aan 
het woord.

 Kan u ons iets vertellen over wie jullie zijn en 
wat jullie doen? 
“Quares is een dienstverlener in de 
vastgoedsector: vanuit onze Management-
divisie bieden wij eigenaars ondersteuning 
via ons Property Management, de effectieve 
gebruikers van panden ontzorgen wij 
door het facilitair beheer van hen over 
te nemen. Onze Projectmanagers staan 
zowel eigenaars als huurders bij in de 
coördinatie van herinrichtingen, renovaties en 
nieuwbouwprojecten. Inzake bedrijventerreinen 
functioneren we als Parkmanager om de 
plaatselijke vzw’s te assisteren bij het beheer 
van hun bedrijventerrein. Duurzaam beheer 
loopt als een ‘groene’ draad door al onze 
dienstverlening.”

 Hoe hebt u de eenmalige ophaalactie ervaren? 
“De ophaling van de kapotte elektro is zeer 
vlot verlopen. Als Parkmanager van het 
bedrijventerrein waar de actie plaatsvond, 
konden wij Recupel goed bijstaan in het 
bereiken van de aanwezige bedrijven. De koffie 
en het gebak dat Recupel voorzien had waren 
een heerlijke extra.”

Quares nam de proef op de som.

 Wat hebt u opgestoken van de Recupel on Tour 
PRO-actie?

 “Vanuit het standpunt van Parkmanager hebben 
we duidelijk kunnen vaststellen dat heel wat 
bedrijven hun verouderde elektro-apparatuur 
blijven stockeren. Bij velen leeft het idee 
dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om 
er zich efficiënt en correct van te ontdoen. 
Het tegendeel is bewezen: de ophaling is 
gemakkelijk, de recyclage verloopt helemaal 
volgens het boekje, men is in orde met de 
afvalwetgeving en de natuur vaart er wel bij.”

Maak het uzelf gemakkelijk en doe voor uw 
bedrijfsmatig elektro-afval zoals Quares een 
beroep op één van de vele Recupel-Recyclers in 
België. 
Vraag vandaag nog een vrijblijvend voorstel via 
www.recupel.be/recupel-recycler.

          Met dank aan


