
Lees onze 6 fabels over recycling 
en duurzaamheid ontkracht, ontdek
veel voorkomende misvattingen en de actie die u kunt 
ondernemen om meer te doen voor onze planeet.

Vertrouwelijke informatie 
kan niet worden gerecycled

Niet waar! Onze diensten voor 
documentvernietiging vernietigen en 
recyclen op veilige wijze 100% van het 
papier. Uw vertrouwelijke en gevoelige 
informatie wordt dus veilig gehouden en 
vervolgens gerecycled om het milieu te 
beschermen en natuurlijke hulpbronnen 
te behouden.

WAARHEID

FABEL 1

Voor recycling is 
meer energie nodig 

dan het oplevert

Niet juist. Er is tot wel 95% minder 
energy nodig om producten te maken met 
gebruik van gerecyclede materialen. Gerecycled 
papier produceert 74% minder luchtvervuiling 
dan papier dat is gemaakt van grondstoffen [1].

WAARHEID

FABEL 2

Alles kan maar één keer 
worden gerecycled

Niet waar! Glas en metalen kunnen eeuwig opnieuw 
worden gerecycled, zonder verlies van kwaliteit. Papier kan wel 
zeven keer worden gerecycled voordat de vezels te slecht 
worden om als nieuw papier te kunnen worden gebruikt [2]
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FABEL 3

Wij beschermen wat voor u belangrijk is.
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Neem voor uw gemoedsrust vandaag nog contact
op met Shred-it®  0800 0114 | shredit.nl
Shred-it® is een Stericycle-oplossing. © 2021 Shred-it® International. Alle rechten voorbehouden.

[1] Ecology Center - http://ecologycenter.org/wp-content/uploads/2012/05/recycling-and-waste.pdf

[2] National Geographic - https://www.nationalgeographic.com/environment/article/5-recycling-myths-busted-plastic 

Een individu kan geen impact 
of verschil maken

Fake nieuws! Stel u eens voor dat iedereen in de wereld, of alleen 
maar in uw woonplaats, dit zou denken - dat zou rampzalig zijn. Wij willen onze 
planeet op alle mogelijke manieren beschermen.
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Versnipperbedrijven hechten alleen 
belang aan veiligheid

Niet waar...Shred-it zet zich in voor zowel de bescherming van uw 
vertrouwelijke gegevens als van onze planeet! Het 100% recyclen van uw veilig 
vernietigde documenten en harde schijven is hier maar een onderdeel van.
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Het recyclen van documenten en harde schijven 
zal uw vertrouwelijke gegevens zeker vernietigen

FABEL 4

Ook niet waar. Vertrouwelijke documenten en harde schijven mogen niet in een bak 
voor afvalscheiding worden gedaan. Gegevensdieven kunnen ook deze data ophalen! Onze 
service garandeert dat documenten veilig vernietigd en gerecycled worden.
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