Duurzaamheid
We hebben maar één aarde.
Deze aarde is waar we het mee moeten doen.
En niet alleen wij, maar ook de volgende generaties die na ons op de aarde zullen leven.
Alles wat we nu kunnen doen om zo duurzaam mogelijk te leven, heeft invloed op ons eigen leven, maar is
ook positief voor toekomstige generaties.
Daarom moeten we zorg dragen voor ons milieu en de natuur, wat vraagt om verantwoord te leven.

Wat is duurzaamheid
Een duurzame bedrijfsvoering is voor bedrijven tegenwoordig vanzelfsprekend en de circulaire economie is
geen toekomstig economisch model, maar een dimensie die in de huidige economie niet meer weg te
denken is. Duurzaamheid en een circulaire economie houdt in dat producten langer blijven circuleren in onze
samenleving, voordat ze uiteindelijk worden vernietigd. Na vernietiging worden de overgebleven grondstoffen
en materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt in een nieuw of vernieuwd product of productieproces. De
duurzaamheidgedachte kan al bij de ontwikkeling van (nieuwe) producten beginnen. Vanuit de circulaire
gedachte rekening houden met de samenstelling, het gebruik en de afvoer van het product en de
grondstoffen, zodat het milieu en de samenleving zo minimaal mogelijk wordt belast.

Het effect van het digitale tijdperk
De opkomst van informatietechnologie en mobiele telefonie heeft ons leven op vele vlakken verrijkt. We zijn
overal en altijd bereikbaar en informatie is wijdverspreid en enorm toegankelijk geworden. Op ieder gewenst
moment kunnen we ontspannen met film, apps en het bekijken van sociale media. De snelheid van de
mondiale digitale innovatie neemt de komende decennia alleen maar toe. Dit lijkt allemaal geweldig, maar
er zit ook een keerzijde aan deze ontwikkeling. Milieutechnisch is de toenemende productie van ICT
apparatuur en mobiele telefoons een zware aanslag op ons milieu. De milieu-impact van bijvoorbeeld
desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons, zit vooral in de productie: er zijn veel materialen zoals zilver,
goud en palladium nodig om ze te maken. Dat geldt ook voor randapparatuur zoals de modem, scanner en
externe harde schijf. Schaarse delfstoffen, die noodzakelijk zijn voor de productie, worden gewonnen uit
mijnbouw. Deze delfstoffen gaan verloren en kunnen in het milieu terecht komen als je het apparaat niet op
de juiste wijze afvoert.

Recyclebox gaat voor duurzaamheid, kies voor revisie en hergebruik !
Het kiezen voor het verantwoord afvoeren van overtollige, courante en/of afgeschreven mobiele telefoons en
ICT apparatuur, is kiezen voor duurzaamheid. Apparatuur en onderdelen krijgen een tweede leven en
restmaterialen worden milieuvriendelijk afgevoerd en gerecycled tot nieuwe herbruikbare grondstoffen. Geen
nieuwe productie, geen aanslag op het milieu, maar denken aan de toekomst voor de volgende generaties.
Samen gaan we voor een betere wereld !

Een bijdrage leveren, wordt ketenpartner…
Wat voor iemand afval, overtollig of oud is, is voor de ander bruikbare apparatuur.
Duurzaamheid en circulair denken in de keten, daar draait het om ! Door direct hergebruik, revisie en
terugwinning van waardevolle materialen, is Recyclebox de verbindende schakel.
Wordt partner en lever een bijdrage aan:
Minder mijnbouw
Vermindering elektronisch afval
Vermindering uitstoot schadelijke stoffen
Minder materiaalverspilling
Energiebesparing

