
 

ENVIRONMENTAL POLICY 
 
In alle werkzaamheden tracht Putters Int'l er naar te streven ons leefmilieu zo min mogelijk te belasten. 
 
Elk bedrijf heeft een eigen specificiteit, ook Putters Int'l. Hiermee rekening houdend, tracht Putters Int'l zijn 
doelstellingen in verband met het leefmilieu te realiseren op zijn eigen specifieke manier, rekening houden met 
zijn mogelijkheden en zijn noden. 
 
 
In het algemeen komt het er op neer dat Putters Int'l deze doelstelling 
probeert te realiseren door: 
 

• bewustmaking bij de medewerkers 

• het zoveel mogelijk scheiden en recycleren van afval  

• het zoveel mogelijk gebruiken van milieuvriendelijke of niet- 
belastende materialen 

• het zo zuinig mogelijk omgaan met verbruiksmaterialen 

• het zoveel mogelijk gebruiken van milieuvriendelijke brandstoffen 

• het degelijk onderhouden van het wagenpark 

• het zo zuinig mogelijk plannen 

• het bijdragen aan een schoner klimaat en beter milieu door de installatie van zonnepanelen: groene 
engagement zeer concreet zichtbaar maken. Met een PV-installatie produceert men onze eigen stroom, op 
basis van een onuitputtelijke en gratis energiebron: de zon. Zonnepanelen hebben een levensgarantie van 
25 jaar, maar gaan in de meeste gevallen veel langer mee, tot wel 45 jaar. Zonnepanelen stoten op geen 
enkele manier CO2 of andere schadelijke stoffen uit. Dat maakt van zonne-energie een van de meest 
duurzame energievormen. 

 
Bewustmaking bij de medewerkers 

• van het belang van ons leefmilieu 

• door het ophangen van posters 

• door er steeds op te wijzen zuinig om te springen met alle materialen 
 
Het zoveel mogelijk scheiden en recycleren van afval 

• papier- en kartonafval en bedrijfsafval worden op het bedrijf gescheiden, in de daarvoor voorziene 
containers 

• afzonderlijke ophaling van dit papier- en kartonafval en het bedrijfsafval door bij OVAM erkende bedrijven 
voor ophaling, verwerking en recyclage 

• papier en karton: Star-recycling - Maes containters  

• bedrijfsafval: contract met Star-recycling - Maes containers  
o origineel bij algemene directie 
o kopie in bijlage (bijlage 13) 

• lege inktpatronen: geen contract, maar gratis recyclage-service van de firma Ecoplus 

• worden op onze aanvraag opgehaald (bijlage 14) 

• oude banden: terugname door bandencentrum Redant Banden Zemst NV 

• afvalwater en regenwater opvangen in gescheiden collectoren 

• Ophaling van PMD (oa. plastieke flessen, blikjes…): maandelijkse ophaling door GRCT  
o (E: info@grct.be – T: 014 25 50 15) 

 
Het zoveel mogelijk gebruiken van milieuvriendelijke of niet-belastende materialen 

• zoveel mogelijk gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen 

• zoveel mogelijk gebruik maken van informatica in plaats van papier om gegevens te bewaren 

• voorrang geven aan aankoop van gerecycleerd papier  

• voorrang geven aan aankoop van gerecycleerd verpakkingsmateriaal  

• verklaring fabrikant voorhanden 
o origineel bij algemene directie 
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o kopie in bijlage (bijlage 15) 

• voorrang geven aan aankoop van hergebruikbare 
verpakkingsmaterialen  

• voorrang geven aan aankoop van stalen containers 

• voorrang geven aan aankoop van minst schadelijke 
producten 
 
Het zo zuinig mogelijk omgaan met verbruiksmaterialen 

• gebruiken van thermostaat 

• verlichting niet onnodig laten branden 

• hergebruik van dozen 

• hergebruik van houten kratten 

• hergebruik van houten kisten 
 
Het zoveel mogelijk gebruiken van milieuvriendelijke brandstoffen 

• gebruik maken van aardgas voor de verwarming van het gebouw  

• gebruik maken van milieuvriendelijke diesel (Total en Lukoil) 
 
Het degelijk onderhouden van het wagenpark 

• steeds voldoen aan de eisen van de technische controle (cfr overzicht onderhoud, doc 48) 

• gecontroleerde onderhoudsbeurten, tweewekelijkse controle van de kilometerstand (cfr overzicht 
onderhoud, doc 48) 

• gebruik van milieuvriendelijke diesel 
 
Het zo zuinig mogelijk plannen 

• steeds trachten onnodige verplaatsingen te vermijden 

• steeds trachten te vermijden leeg te rijden 

• door consolidatie en uitbesteding van vrachten via Van Moer 

• door gebruik te maken van de containerterminal Van Moer-Cargovil voor vervoer van containers via 
binnenvaart 

 
Het bewustmakingsproces in verband met de betrachting ons leefmilieu zo min mogelijk te belasten is een werk 
van lange duur, waarbij van iedereen in het bedrijf medewerking gevraagd wordt om een milieubewuste houding 
trachten te creëren.  
 
Het bewustmakingsproces is een continu proces, en wordt het best behaald door kleine voor iedereen haalbare 
handelingen en doelstellingen.  
 
Kortom, in elke vorm van omgang met het leefmilieu moet steeds getracht worden belasting hiervan zoveel 
mogelijk te vermijden.  

 


