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

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

We laten daarover mevr. Inneke Van 
Hout van het deelnemend bedrijf 
Intervest Offices and Warehouses even 
zelf aan het woord.

 Kan u ons iets vertellen over wie jullie zijn en 
wat jullie doen? 
“We zijn als Belgisch gereglementeerd vastgoedven-
nootschap gespecialiseerd in de verhuur van logistiek 
en kantoorruimtes. Onze vastgoedoplossingen zijn full 
service, zodat onze klanten zich kunnen concentreren 
op hun core business. Onze dienstverlening gaat tot 
en met de inrichting en het dagelijks beheer van de 
gehuurde ruimtes.”

 Hoe hebt u de eenmalige ophaalactie ervaren? 
“We hebben onze klanten op het ‘Intercity Business Park’ 
en ‘Mechelen Campus’ gemotiveerd om deel te nemen en 
zij hebben dat als zeer positief ervaren. Het succes was 
dan ook zeer duidelijk af te meten aan de grote hoeveel-
heid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

Intervest Offices and Warehouses
nam de proef op de som.

die uit de bedrijven verdween. De samenwerking met de 
Recupel-partners is zeker voor herhaling vatbaar!”

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

 “Het grote voordeel van dergelijke actie is dat onze 
klanten niet zelf op zoek moeten naar een correct 
afdankingskanaal, waardoor een grote dienst aan onze 
klanten werd bewezen. Het bespaart hun tijd die zij 
op een betere manier kunnen besteden. Bovendien 
zijn ze volledig in orde met de afvalwetgeving. En 
niet iedereen stond er bij stil dat we dankzij recyclage 
grondstoffen terugwinnen en dat we die grondstoffen 
dus niet uit de natuur moeten halen bijvoorbeeld via 
vervuilende mijnbouw.”

Maak het uzelf gemakkelijk en doe voor uw bedrijfsmatig 
elektro-afval zoals Intervest Offices and Warehouses een 
beroep op één van de vele Recupel-partners in België. 
Vraag vandaag nog een vrijblijvend voorstel via 
www.recupel.be/recupel-partner.

           Met dank aanVraag op www.recupel.be/recupel-partner een vrijblijvend voorstel.

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

Omdat een Recupel-partner 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.


