Individuele HP cartridges retourneren
Deze gratis postdienst is bedoeld voor consumenten, thuiskantoren en midden- en kleinbedrijven die tot 10 originele HP LaserJet
tonercartridges en/of tot 10 originele HP inktcartridges willen inleveren voor recycling.
HP LaserJet tonercartridges1
Stap 1

Ga naar hp.com/recycle en onder Recycle, selecteer Nederland.

Stap 2

Klik op HP ink and LaserJet toner cartridges en dan klik onder Consument en thuiskantoor op Nu recyclen.

Stap 3

In de sectie Supplies voor LaserJet printers, klik op Gedrukt
retouretiket “Port betaald” voor HP tonercartridge of drumkit.
Geef aan hoeveel retouretiketten u wilt ontvangen en klik op
Volgende.

Voer uw adresgegevens in en klik op Volgende.

Stap 5

Controleer de gegevens en klik op Voltooien om uw bestelling te plaatsen. De 'Dank u' pagina verschijnt.
Klik op Klik hier om uw etiket af te drukken om een pdf-bestand
met retouretiketten en aanwijzingen voor het gebruik te downloaden
en te printen.

HP staat op de Global Index
en de S&P 500 Disclosure and
Performance Index van het CDP
voor 2014

HP wordt in 2014 vermeld in de
Sustainability World Index en de
North America Index van Dow Jones

HP wint in de categorie
Collaboration voor haar inzet
bij de oprichting van het East
Africa Compliant Recycling
(EACR) Center

HP staat al sinds 2003 op de
FTSE4Good index

In 2014 stond HP voor de zevende
achtereenvolgende maal op de lijst
van Canada's Greenest Employers

In de sectie Supplies voor Inkjet printers, geef aan hoeveel
retourenveloppen u wilt ontvangen en klik op Volgende.

Stap 4

Stap 6

1

HP inktcartridges1

Retourenveloppen en bijbehorende gebruiksinstructies worden naar
het opgegeven adres verzonden.

In 2014 won HP de
International Green Apple Gold
Award voor best practice op
milieugebied

Beschikbaarheid van de opties verschilt per land. Kijk voor meer informatie op hp.com/recycle

Werk samen met HP
aan een beter milieu
Recycle originele HP cartridges
Met een innovatief ontwerp en gratis recycling helpen
originele HP cartridges u om de impact van printen op het
milieu te verlagen.
HP Planet Partners-programma1 is online bereikbaar op
hp.com/recycle

Kijk voor kosteloze recycling van originele HP cartridges op hp.com/recycle
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.
Alle rechten voorbehouden. Alle hier genoemde product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van de betreffende ondernemingen.
4AA6-4247NLE, september 2016

1

Het programma is niet in alle landen beschikbaar.

HP zet de trend
op het gebied van
duurzaam printen

HP heeft meer dan 2.6 miljard originele HP inktcartridges
geproduceerd met materiaal uit haar recyclingproces met closed loop.
Zelfs in één jaar maken wij daarmee het verschil.

Closed-loop recycling van HP'

HP is zich ervan bewust dat de ontwikkeling van innovatieve
oplossingen, waarbij het milieu voorop staat, geen keuze is
maar noodzaak. Daarom hecht HP bijzonder veel waarde aan
programma’s die ons helpen onze ecologische voetafdruk
te verkleinen én onze klanten en partners helpen hun
voetafdruk te verkleinen. Door hoogwaardige producten,
diensten en oplossingen te bieden, die zijn ontworpen met
oog voor het milieu, helpt HP bedrijven wereldwijd naar een
duurzame toekomst.

HP kwam ooit als eerste technologiebedrijf met closed-loop
recycling voor inktcartridges. Tegenwoordig worden zowel
HP inktcartridges als LaserJet tonercartridges via dit baanbrekende
proces gerecycled.
1. Klanten kopen originele HP
supplies
Klanten kopen originele HP cartridges
vanwege hun uitzonderlijke
printkwaliteit en betrouwbaarheid en
maken een milieuverantwoorde keus.
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6. HP wijzigt de
samenstelling
HP wijzigt de samenstelling
van het nieuwe plastic
kunsthars om nieuwe
originele HP supplies te
maken en bespaart en
hergebruikt grondstoffen in
een eindeloze closed-loop.
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29 mijoen

gerecyclede kleerhangers
sinds 2013

Lege verzameldozen bestellen1

Het equivalent van 1455
auto's een jaar niet laten
rijden2

1
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Volle verzameldozen retourneren1

Stap 1

Ga naar hp.com/recycle en onder Recycle, selecteer Nederland.

Stap 2

Klik op HP ink and LaserJet toner cartridges en dan klik onder Midden- en kleinbedrijf op Nu recyclen.2

Stap 3

Klik onder Retournering in grote hoeveelheden op
Containerlevering bestellen.

Klik onder Retournering in grote hoeveelheden op
Containerinzameling bestellen.

Stap 4

Selecteer het gewenste type doos en het gewenste aantal en klik op
Volgende.

Geef aan hoeveel dozen u wenst en klik op Volgende.

Stap 5

Voer uw adresgegevens in en klik op Volgende.

Stap 6

Controleer de gegevens en klik op Voltooien om uw bestelling te plaatsen. De 'Dank u' pagina verschijnt.

Serviceopties zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hp.com/recycle
Beschikbaar voor 'Midden- en kleinbedrijf' en 'Ondernemingen en publieke sector'

Beschikbare dozen: Er zijn vier verschillende dozen, klein en groot, voor HP inktcartridges en HP tonercartridges1

3. HP sorteert
HP sorteert de
cartridges op type.

4. HP recyclet
HP demonteert of versnippert
inktcartridges, versnippert
tonercartridges en scheidt
materialen zoals plastic en
metalen.

3 miljard

plastic flessen zijn sinds 2005
niet op de afvalberg beland

33% reductie van de
ecologische voetafdruk1

1

5. HP voegt plastic toe
HP voegt gerecycled plastic zoals
drankflessen of kleerhangers toe
voor inktcartridges en nieuw plastic
voor tonercartridges.

inkt- en tonercartridges
gerecycled sinds 1991

Gerecycled plastic vs. nieuw plastic (resultaat uit 1 jaar)

2. Klanten recyclen met HP
Planet Partners
Klanten retourneren gebruikte HP
inkt- en tonercartridges via het HP
Planet Partners-programma.
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628 miljoen

Grote aantallen HP cartridges retourneren
Deze optie voor inzameling in bulk is bedoeld voor midden- en kleinbedrijven, grote ondernemingen en klanten in de publieke sector die 100 tot
2000 HP inktcartridges en/of 15 tot 300 HP LaserJet tonercartridges willen inleveren voor recycling.
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54% daling van het gebruik
van fossiele brandstoffen1

Meer dan 42.000 vaten olie
bespaard2

75% minder gebruik
van water1

Voldoende water voor 228
miljard douches3

 ebaseerd op een LCA (life cycle assessment) onderzoek uit 2010 door Four Elements Consulting in
G
opdracht van HP. Hierin werd de milieu-impact van het gebruik van polyethyleentereftalaat (PET)plastic vergeleken met de milieu-impact van gerecyclede PET bij de productie van nieuwe originele HP
cartridges. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/RecycledPlasticsLCA
Berekend met de EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Kijk voor meer informatie op epa.gov/
cleanenergy/energy-resources/calculator.html
Gebaseerd op gemiddeld verbruik in Amerika, uitgaande van 302 liter water per persoon per dag.
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Lengte (cm)

Breedte (cm)

Hoogte (cm)

Aantal cartridges (circa)

HP LaserJet tonercartridges

Grote doos

60

50

82

25-30

HP LaserJet tonercartridges

Kleine doos

60

40

60

15-20

HP inktcartridges

Grote doos

40

30

60

150-200

HP inktcartridges

Kleine doos

40

30

30

100-120

Verzameldozen zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hp.com/recycle

Afleveren en ophalen vindt plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

