
Recycling is niet iets 
wat we erbij doen

Het is 
waar we 
ons op 

baseren



Recycling is de kern 
van alles wat we doen, 
omdat ons bedrijf ervan 
afhankelijk is.

We beheren meer dan 5 miljoen 
ton aan recyclebaar materiaal en 
zijn daarmee een betrouwbare 
partner voor papierfabrieken 
en andere verwerkers 
wereldwijd.

We verzamelen recyclebare 
materialen van onze klanten, zodat 
we onze divisies Packaging, Paper 
en Plastics kunnen voorzien van 
de beste grondstoffen voor hun 
productieactiviteiten.

Recycling 
– het zit in ons DNA

Tegenwoordig heeft iedereen het over afval als 
hulpbron. Maar bij DS Smith Recycling is het dat ook 
echt.

Dat komt omdat we als onderdeel van de DS Smith 
Group een cruciale rol spelen bij het leveren van de 
grondstoffen die onze divisies Packaging, Paper en 
Plastics nodig hebben voor hun activiteiten. 

Alles wat we doen is erop gericht om klanten 
efficiënte, kosteneffectieve en innovatieve diensten 

te bieden, zodat we de kwaliteitsmaterialen krijgen 
die we nodig hebben voor onze recyclingprocessen. 
Wij zijn niet afhankelijk van verbranding of 
stortplaatsen. In plaats daarvan bieden we circulaire 
recyclingoplossingen die kwaliteitsvolle recycling zo 
lang mogelijk in de leveringscyclus houden 
om de maximale waarde ervan te benutten. 

Dat is goed nieuws voor uw bedrijf, 
onze activiteiten en het milieu.
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Vooroplopen 
in recycling

Meer dan alleen een 
recyclingbedrijf

We zijn al meer dan 40 jaar pioniers in de 
recyclingindustrie. Momenteel zijn we een 
van Europa's toonaangevende papier- en 
kartonrecyclingbedrijven en verwerken we jaarlijks 
meer dan 5 miljoen ton verpakkingsmateriaal. Meer 
dan de helft hiervan wordt verwerkt in eigen beheer 
en de rest door ons wereldwijde netwerk van 
papierfabrieken en andere materiaalverwerkers. 

FTSE 
100 £ 4,8mld.

OMZET

37
LANDEN

We maken deel uit van de DS Smith Group, dat staat genoteerd aan 
de FTSE 100 met een omzet van £ 4,8 miljard. Onze verticale zakelijke 
expertise, van ontwerp tot productie en toevoer tot recycling, betekent 
dat we oplossingen creëren die zich richten op de hele organisatie en 
niet slechts op een deel ervan.
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Kwaliteit is alles

Leveringscyclus-
gericht denken

Van doos naar doos 
in 14 dagen

ZákazníkPackaging

Paper Recycling

Als onderdeel van de DS Smith 
Group maken we miljoenen van onze 
eigen verpakkingsproducten uit de 
materialen die we inzamelen. En net 
als voor elke andere grondstof is 
kwaliteit van cruciaal belang.

Daarom hebben we een unieke, volledig geïntegreerde en 
betrouwbare dienst ontwikkeld die vervuiling vermindert 
en de waarde van uw recycling maximaliseert. Zo wordt 
het karton dat wij inzamelen in slechts 14 dagen door 
onze Paper-divisie verwerkt en door onze Packaging-
divisie tot nieuwe kartonnen dozen omgevormd.

En dat is echte circulaire recycling in actie.

Van het eenvoudigweg ophalen van 
recycling tot geïntegreerde recycling- en 
afvalbeheerdiensten ... we zijn experts in 
het recyclen van afval.

Dus of het nu gaat om papier, karton, etensresten, 
kunststoffen of metalen blikjes; wij zamelen uw afval efficiënt 
in via een gescheiden systeem met eigen voertuigen en 
een netwerk van betrouwbare partners. Omdat we het 
hele proces beheren en ons richten op het inzamelen van 
kwaliteitsmateriaal waar meer vraag naar is, creëert dit meer 
waarde voor u en zorgt het ervoor dat materialen die bedoeld 
zijn voor recycling ook daadwerkelijk worden gerecycled.

We helpen bedrijven om 
recycling te verbeteren PAPIER

KARTON

ORGANISCHE 
STOFFEN
EN ETEN

VERTROUWELIJK 
VERSNIPPEREN

ELEKTRONISCH 
AFVAL

PLASTIC

HOUT

TEXTIEL

GEVAARLIJKE 
STOFFEN

DIERLIJKE 
BIJPRODUCTEN

GLAS

ALGEMEEN
AFVAL
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Een partnerschap dat goed 
is voor uw bedrijf ...

… en goed voor uw 
duurzaamheidsdoelstellingen

We werken op een proactieve manier samen met onze klanten en zijn 
voortdurend op zoek naar manieren om afval te verminderen, geld te 
besparen en nieuwe inkomsten te genereren. Onze speciale teams zorgen 
voor een constante dialoog met u en uw team. Er vinden regelmatig 
evaluaties plaats om ervoor te zorgen dat de doelstellingen en projecten 
met succes worden gehaald en opgeleverd, terwijl we bij elk facet van uw 
recycling- en afvalbeheerstrategie klaar staan om u te helpen.

Door onze eigen recycling- en productieactiviteiten van de DS Smith Group en ons wereldwijde netwerk 
van fabrieken kunnen we gegarandeerde, transparante eindbestemmingen bieden voor het materiaal 
van onze klanten. Hierdoor kunnen we een betere waarde voor het materiaal leveren en klanten van elke 
omvang helpen iets te bereiken wat we 'The Power of Less' noemen: minder complexiteit, minder kosten, 
minder afval en meer recycling.

Hedendaagse klanten, werknemers, beleggers en 
aandeelhouders verwachten van u dat u duurzamer  
te werk gaat. 

Het instellen van controleerbare recycling- en terugwinningsroutes zal het imago van uw 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuvriendelijkheid verbeteren. Weten waar 
elk materiaal in uw afvalketen terechtkomt, samen met een effectievere strategie voor 
afvalbeheer, kan u een voorsprong geven op de concurrentie.

We hebben veel van onze klanten al geholpen om prestigieuze prijzen te winnen voor hun 
recyclinginspanningen, en we kunnen u ook helpen. We zullen u alle ondersteuning bieden die 
u nodig hebt om uw recyclingdoelstellingen te halen en te verbeteren.  
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Verbeteren van 
recycling, stap voor stap

Bij DS Smith Recycling werken we hard om een 
waardevolle partner voor uw bedrijf te worden.

We zullen nauw met u samenwerken om een recycling- en 
afvalbeheerstrategie te ontwerpen die past bij uw bedrijf. Bovendien zijn 
we proactief. We adviseren over en installeren een uitrusting voor uw 
afvalbeheer. Dit kunnen eenvoudigweg een aantal containers zijn, maar 
denk ook aan perscontainers en volledige balenperssystemen. We zorgen 
er altijd voor dat u over de juiste apparatuur beschikt om geld te besparen 
en uw omzet te maximaliseren. 

Kennis vergaren

We bekijken hoe uw bedrijf afval 
beheert en onderzoeken uw 
verschillende afvalstromen. Daarna 
kunnen we bepalen hoe we het 
afval beperken en voorkomen dat 
potentieel waardevolle hulpbronnen 
op de vuilverbranding of stortplaats 
terechtkomen.

Aandeel recycling 
vergroten

We ontwikkelen uw 
recyclingsystemen zodat u zoveel 
mogelijk materiaal kunt opvangen 
voor recycling. We richten ons op 
kwaliteit, we beperken vervuiling en 
zorgen ervoor dat alle materialen die 
recyclebaar zijn ook daadwerkelijk 
gerecycled worden.
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Meten 
en beheren

Onze resultaten worden getoetst 
aan KPI's en SLA's. Daarnaast zorgen 
regelmatige strategiebeoordelingen 
ervoor dat u altijd werkt aan betere 
prestaties wat betreft recycling.
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Minimaliseer uw 
totale afvalstroom

Extra waarde, zoals 
energie uit

niet-recyclebare 
materialen.

Maak materialen 
herbruikbaar.

Verleng de levensduur 
van producten.

De afvalhiërarchie vormt de 
leidraad voor al ons handelen

We werken aan een 
beter bedrijf

Onze strategische aanpak om 
onnodig afval te voorkomen 
en maximale recycling te 
leveren, wordt bepaald door de 
afvalhiërarchie.

Duurzaamheid is een centrale pijler van ons bedrijfsmodel. We 
praten over werkelijke duurzaamheid wanneer de belangen 
van ons bedrijf, onze omgeving en onze mensen in balans 
zijn. Deze aanpak heeft geresulteerd in onze opname in de 
FTSE4Good Index - een reeks van ethische beleggingsindices 
die zijn gebaseerd op diverse criteria voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

VERMINDEREN

HERGEBRUIKEN

RECYCLEN

TERUGWINNEN

1

2

4

3

Ons 
bedrijf

We creëren meerwaarde en delen die met 
onze klanten. We doen dit door middel van 
verantwoorde recycling en ondersteunen 

daarmee onze klanten om duurzamer te gaan 
opereren via een circulair bedrijfsmodel.

Onze 
omgeving

We minimaliseren onze impact op het 
milieu door leveringscyclusgericht te denken, 

minder afval naar de stortplaats te sturen  
en meer te recyclen.

Onze 
mensen

We zorgen voor de veiligheid, het welzijn en 
de ontwikkeling van onze collega's en onder-
steunen lokale gemeenschappen en goede 

doelen via onze Charitable Foundation.
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We hebben hen  
geholpen om meer 
te bereiken

Ontdek vandaag nog  
The Power of Less

Wij bieden geïntegreerde recycling- en 
afvalbeheeroplossingen aan bedrijven van 
elke omvang in heel Europa. 

Dankzij onze ervaring en expertise helpen we hen hun 
recyclingdoelstellingen te halen, hun bedrijfsprestaties te 
verbeteren en aan hun duurzaamheidsdoelstellingen te 
voldoen. 

Neem vandaag nog contact op om te ontdekken hoe 
DS Smith u kan helpen minder afval en meer recycling 
te realiseren: 

+31 313 67 01 00
recycling@dssmith.com
dssmith.com/nl/recycling

DSSmithRecycle

DS Smith Recycling

DSSmithGroup 
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Ontdek hoe DS Smith u kan helpen 
minder afval te produceren en meer te recyclen:
+31 313 67 01 00 
recycling@dssmith.com
dssmith.com/nl/recycling

DS Smith Recycling UK Limited (bedrijfsnummer 214967)
Geregistreerd in Engeland en Wales met statutaire zetel te 350 Euston road, Londen NW1 3AX


