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Bedankt voor uw bijdrage 
aan duurzaamheid!

Recyclingprogramma
Met ons ARTICONA recyclingprogramma bieden wij u de mogelijkheid om  
inkt- en tonercartridges eenvoudig te recyclen, ongeacht het merk of de fab-
rikant, of ze nu leeg, gebruikt of defect zijn.

Duurzaamheid door recycling
Door gebruik te maken van onze diensten helpt u ons om samen een waardevolle 
bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu. Alle cartridges die via ons 
ARTICONA recyclingprogramma worden verwerkt, worden zoveel mogelijk gere-
cycled of op de juiste manier afgevoerd. Deze service maakt het u gemakkelijk 
omdat we de cartridges eenvoudig, gratis en snel bij u ophalen.

Proces
In ons online portaal kunt u ecoboxen bestellen, die doorgaans binnen 48 uur 
(werkdagen) bij u worden afgeleverd. De dozen garanderen een veilig en schoon 
transport en zijn ook handig om de lege cartridges goed op te bergen totdat ze 
worden opgehaald.
Let op de minimale hoeveelheden die gelden voor het ophalen en het maximale 
gewicht van de volledige ecobox (details vindt u in de portal).

Zodra uw ecobox gevuld is en afgehaald kan worden, kunt u via ons portaal een-
voudig de afhaling reserveren en het tijdslot kiezen dat bij u past. U krijgt dan snel 
terugkoppeling over de afstemming van de afhaling zodat deze voor beide parti-
jen efficiënt en eenvoudig kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd met het aanvra-
gen van afhaling in het portaal, kunt u natuurlijk ook nieuwe eco-boxen bestellen.
Wij zorgen daarna voor professionele recycling of verwijdering.

Deelname
Deelname is eenvoudig en de aanmelding spreekt voor zich via onze portal:

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via support@articona.eu

Informatie over het 
ARTICONA recyclingprogramma

Zo eenvoudig is het!

1 Vraag uw ecobox(en) gratis  
aan via  
www.abholung.net/articona  
of de aangegeven QR code.

2 Verzamel uw gebruikte  
inkt- en tonercartridges in de 
ecobox.

3 Zodra de doos is gevuld en de mini-
male hoeveelheid is bereikt, vraagt 
u de inzameling van de cartridge 
opnieuw aan via de portal.

 U kunt dan tegelijkertijd weer nieu-
we ecoboxen bestellen.

4 Er wordt contact met u opgenomen 
om de ophaling van uw gevulde 
eco-box te coördineren of te beves-
tigen.

5 De gratis ophaling vindt plaats 
zoals afgesproken en wij zorgen 
voor de rest. 

www.abholung.net/articona

http://www.abholung.net/articona/en

