
DE CLEAN FOR GREEN RECYCLING SERVICE

PRIJSMATRIX CLEAN FOR GREEN RECYCLING SERVICE

WAT IS HET RISICO VAN HET VERKEERD INZAMELEN VAN HANDDOEKPAPIER? 
Wanneer we handdoekpapier met het normale afval verwerken en niet recyclen tot bruikbare grondstof voor de  
productie van nieuw hygiënepapier wordt de grondstof gedowngraded. Hierdoor gaat een waardevolle grondstof  
verloren en zal er nieuwe grondstof geproduceerd moeten worden wat resulteert in o.a. ontbossing en woestijnvorming. 
Door gebruikt handdoekpapier juist in te zamelen zorgen we samen voor bruikbare grondstoffen die toegevoegd kunnen 
worden aan het productieproces van nieuw hygiënepapier. Hiermee verlengen we de levensduur van de papiervezel. 
Omdat er bij de recycling van handdoekpapier maar slechts 5 tot 10% van de vezels verloren gaat, kan een papieren 
handdoek 6 à 7 keer gerecycled worden.

HOE WERKT DE RECYCLING SERVICE?
De Clean For Green Recycling Service levert speciale afvalbakken om het gebruikt handdoekpapier in te verzamelen.  
Deze afvalbakken worden diverse keren per maand ingezameld en verwerkt tot bruikbare grondstof voor de productie 
van nieuw E-Tissue papier.

BENODIGDE GEGEVENS VOOR BEPALEN  
AANTALLEN EN FREQUENTIE

• Aantal verbruikte verpakkingen handoekjes op jaarbasis
• Gewicht van de verpakking (netto)
• Verhouding percentage handdoekjes op toilet/handdoekjes 
    overig (pantry,kleedruimte, etc)
• Beschikbare ruimte voor rolcontainers
• Toegangelijkheid ruimte rolcontainers

De Clean For Green Recycling Service is een duurzame service, waarbij we de afvalstroom van hygiënepapier reduceren.  
Door gebruikt handdoekpapier in te zamelen en te recyclen verbeteren we de footprint, dragen we bij aan een  
duurzamere economie en zorgen we ervoor dat materialen optimaal hergebruikt worden. Door samen te werken met 
duurzame partners zetten wij circulair ondernemen samen met milieu en natuur hoog op onze prioriteitenlijst. 
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Aantal     Prijs per maand 

containers Wekelijks 1/2 weken  1/3 weken 1/4 weken

1 €  77,25  €   41,46  € 29,36 € 23,39

2 €  154,49  €   82,91  € 58,72 € 46,79

3 €  231,74  €  124,37  € 88,08 € 70,18

4 €  308,99  €  165,82  € 117,44 € 93,58

5 €  386,24  €  207,28  € 146,80 € 116,97
Prijzen exclusief benodigde containerzak 660 liter

Maandelijks abonnement (prijs incl. huur per container, per week en lediging per container)
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