
Waar kan ik mijn lege 
cartridges inleveren?
ETIRA heeft leden in heel Europa. 

Kijk op de achterkant van deze 

folder of surf naar onze website

(www.etira.org) voor een overzicht

van leden die cartridges innemen.

Maar ook instellingen in de buurt,

zoals liefdadigheidsinstellingen of

verenigingen, scholen, sportclubs,

kunnen een inzamelsysteem opzet-

ten. ETIRA-leden halen dan de lege

cartridges bij hen op, en kunnen 

zelfs een kleine bijdrage betalen 

voor elke lege cartridge. Dat zijn

meestal welkome bijdragen voor 

liefdadigheidsinstellingen of 

verenigingen.

Zijn hergebruikte cartridges
net zo goed als nieuwe car-
tridges?
Ja, want cartridges die door een

ETIRA lid voor hergebruik geschikt

zijn gemaakt voldoen aan de streng-

ste kwaliteitsnormen (zoals ISO, DIN),

en zijn volledig getest voordat ze 

verkocht worden. Veel bedrijven 

en thuisgebruikers van printers 

en faxapparaten zien in dat een 

Nog andere vragen ?
ETIRA’s website www.etira.org geeft
antwoord op al je vragen. Kun je het
antwoord daar niet vinden, dan kan
je ons ook bereiken op onderstaand
adres:

ETIRA
Burg. Passtoorsstraat 28
4835 KG Breda
The Netherlands
Tel + 31 6 414 614 63
Fax +31 76 5640451
info@etira.org

Jouw ETIRA lid:

Veelgestelde vragen
hergebruikte cartridge, die wel 20 tot

30% minder kost dan een nieuwe,

een goedkopere en milieuvriende-

lijkere keuze is.

Waarom is het goed voor het
milieu als cartridges opnieuw
worden gebruikt?
Op dit moment worden de meeste

plastic cartridges gedumpt op afval-

belten in de hele wereld. Elk jaar is

er meer dan 750.000 m3 nodig om

deze hoeveelheid op te vangen.Dat is

net zo veel als 4 voetbalstadions vol.

En dat terwijl cartridges wel 2 à 3

keer kunnen worden hergebruikt. 

Dus hergebruiken vermindert het

aantal cartridges dat naar de vuilnis-

belt gaat, in een ideale situatie zelfs 

met 66-75%! Iedere cartridge die

opnieuw wordt gebruikt betekent een

cartridge minder op de vuilnisbelt.

Iedere opnieuw gebruikte cartridge

die verkocht wordt, betekent dat er

een nieuwe cartridge minder hoeft 

te worden geproduceerd, zodat die

niet in de afvalstroom terecht komt.

Daarmee hoeft er geen beroep

gedaan te worden op de natuurlijke

hulpbronnen van onze aarde.



Beter voor het milieu en beter voor je portemonnee 

 
 

Gun cartridges een 2e leven!
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Tegenwoordig gooien veel
mensen hun lege cartridges
na gebruik gewoon bij het
afval. Deze lege cartridges
komen dan op de vuilnisbelt
of worden verbrand. Dat is
slecht voor het milieu, en
een verspilling van dure
grondstoffen. Er is een bete-
re manier: Verzamel je lege
cartridges, en geef ze aan
een erkend bedrijf dat ze
geschikt maakt voor herge-
bruik. Het bedrijf vervangt
versleten onderdelen en rei-
nigt de lege cartridge.
Daarna wordt de cartridge
weer gevuld met inkt en kan
opnieuw worden gebruikt,
als “eigen” merkproduct. En
dat voor een prijs die lager is
dan een nieuwe!

Als je cartridges koopt die al
eens eerder zijn gebruikt,
ben je niet de enige! Er zijn
al meer dan 2000 bedrijven
in Europa die cartridges een
2e leven geven, en al deze
bedrijven samen verkopen
ongeveer 12 miljoen toner
cartridges per jaar aan 
mensen zoals jij. Dat is nu 
al een kwart van alle toner
cartridges. Van de 300 
miljoen inkjet cartridges die
in West- Europa worden 
verkocht, zijn er 45 miljoen
al eens gebruikt en dat is

Cartridges opnieuw gebrui-
ken is goed voor jezelf,
en goed voor het milieu.
De kwaliteit is gelijk aan een
nieuwe cartridge, maar ze
kosten minder! Bovendien
bespaar je niet alleen geld,
je helpt er ook het milieu
mee! Door hergebruik van
lege cartridges is het niet
nodig om nieuwe te maken
en dat spaart energie en
kostbare natuurlijke hulp-
bronnen zoals aluminium
(bauxiet), olie and hout. 
Help mee onze aarde 
schoon te houden, koop
alleen hergebruikte 
cartridges!

Doe iets voor jezelf en voor het milieu 

15% van alle verkochte 
cartridges. Volgens onafhan-
kelijk marktonderzoek zal
het totale marktaandeel van
hergebruikte cartridges in
2008 groeien naar 40%. Dit
percentage is gebaseerd op
ervaringen in de USA, waar 4
van de 10 cartridges worden
hergebruikt. Bij de Europese
bedrijven die cartridges voor
hergebruik geschikt maken
werken op dit moment al
meer dan 14.000 mensen,
goed voor jaarlijks zo’n 1,2
miljard euro omzet.

Hergebruik van cartridges in Europa

 
 



ETIRAGedragscode en het collectieve merk,
de groene “R”.

ETIRA is de afkorting van
European Toner & Inkjet
Remanufacturers
Association. Deze vereniging
is gestart in 2003 en statu-
tair gevestigd in Brussel,
en behartigt de belangen 
van de sector in de EU.
ETIRA levert vele diensten
aan haar leden op het gebied
van: kwaliteit/normalisatie,
juridisch advies en regel-
geving, public relations,
ledencontact platform, enz.
ETIRA is steeds in contact
met EU instellingen en 
nationale overheden omtrent
alle beleidszaken die de 
sector aangaan. Heb je 
vragen over hergebruik van
cartridges? Stel ze dan aan
ETIRA, wij zullen de vragen
dan duidelijk en goed beant-
woorden.

ETIRA heeft een gedrags-
code (Code of Conduct)
opgesteld die door de ETIRA-
leden wordt nageleefd. 
De gedragscode omvat
regels en richtlijnen voor 
de bedrijfsvoering, de 
productkwaliteit en sociale-
en milieuaspecten. De na-
leving van de gedragscode
blijkt uit ons collectief merk,
de groene “R”. De volledige
gedragscode is verkrijgbaar
bij ETIRA (www.etira.org). 

Als je bij een ETIRA lid koopt
dat de groene “R” gebruikt,
weet je zeker dat je bij een
gerespecteerd bedrijf koopt
dat de strengste normen en
regels hanteert.

Het leveren van kwaliteits-
cartridges is de eerste prio-
riteit van Europese bedrijven
die lid zijn van ETIRA. De
cartridges die door deze 
firma’s voor hergebruik
geschikt zijn gemaakt zijn
100% vergelijkbaar met
nieuwe producten. ETIRA-
leden hanteren de strengste
kwaliteitsnormen, en velen
zijn ISO gecertificeerd of
werken met vergelijkbare
kwaliteitsnormen. Onze 
producten zijn getest op
duurzaamheid en opbrengst,
en functioneren net zo 
goed als nieuwe cartridges.
Sterker nog, vaak zelfs beter
omdat wij meer inkt in de
cartridges doen!

Kwaliteit op de 
1e plaats

Het collectieve merk, de groene “R”,

garandeert dat de cartridge voldoet

aan de strengste normen, vastgelegd

in de ETIRA gedragscode.


