Productvernietiging
Voordelen voor u op een rij:

Reisswolf is gespecialiseerd in de
vernietiging van non-food
producten. Wat begon met de
vernietiging van vertrouwelijke
documenten is al snel verder
uitgegroeid naar de vernietiging
van producten.
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WAAROM UW MATERIAAL LATEN
VERNIETIGEN?
Producten die niet (meer) op de markt mogen
verschijnen dienen op een veilige en vertrouwde
manier vernietigd te worden. Op deze manier is de
zekerheid gewaarborgd dat de producten niet op
verkeerde plekken terecht komen. Door op de
juiste manier het product te laten vernietigen,
voorkomt u imagoschade voor uw bedrijf of merk.
Denk hierbij aan producten die niet (meer) voldoen
aan de eisen van de markt , beschadigde producten,
misdrukken in logo's, gewijzigde tenaamstellingen,
oude of versleten (bedrijfs-)kleding of overtollige
handelsvoorraden.
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Certificering: Reisswolf is gecertificeerd
volgens de strengste normen op het gebied van
vernietiging. Hierdoor kijkt Reisswolf verder dan
de eisen die de nationale wet- en regelgeving
stelt.
Veilig en vertrouwd: Reisswolf beschikt over 4
vernietigingslocaties in Nederland welke allen
24/7 zichtbaar en niet zichtbaar beveiligd zijn.
Reisswolf werkt met vaste en gescreende
medewerkers die uitsluitend werken met de
meest betrouwbare apparatuur.
Meerdere vernietigingsmachines: Reisswolf
heeft meerdere vernietigingsmachines,
allemaal met eigen specifieke mogelijkheden.
Uniek garantiecertificaat en verslaglegging:
naast het unieke garantiecertificaat, welke
Reisswolf verstrekt na vernietiging, kan het hele
proces van inname tot vernietiging voor u
worden vastgelegd en getoond.
Duurzaam: daar waar mogelijk zullen de
materialen na vernietiging gerecycled worden.
Hierdoor wordt het materiaal ingezet als nieuwe
grondstof.
Flexibel: Reisswolf biedt een oplossing voor al
uw productstromen. We adviseren en regelen
alles, afgestemd op uw wensen en behoeften.
Wilt u meer weten over productvernietiging?
Neem dan contact op via het gratis nummer:
0800-023 09 09 of kijk op www.reisswolf.nl

Veilig en vertrouwd
Voor de inzameling en afvoer van uw te vernietigen
producten, zet Reisswolf speciale aluminium
containers in. Deze zijn voorzien van een
cilinderslot. De containers worden gesloten en
vervoerd in een Reisswolf wagen die is voorzien
van een Track and Trace systeem. Via een
veiligheidssluis worden de containers onze
vernietigingsruimte ingereden. Hier worden uw
producten gewogen en binnen 24 uur in de
daarvoor bestemde vernietigingsmachines
gedeponeerd. Na afloop ontvangt u het unieke
garantiecertificaat, waarmee u kunt aantonen dat
uw producten volgens alle geldende richtlijnen zijn
vernietigd. Reisswolf beschikt over meerdere
vernietigingsmachines, met ieder hun eigen
specifieke mogelijkheid.
Correcte verslaglegging
U kunt vertrouwen op een correcte verslaglegging
van de productvernietiging. Uw producten worden
door de security medewerker geteld en gewogen.
Hiervan ontvangt u een bewijs. Op uw verzoek
kunnen we op een specifiek niveau de vernietiging
vastleggen. Voorbeelden hiervan zijn; een artikel- of
productnummer te vermelden of de mogelijkheid
om een fotoverslag bij te houden. In dit fotoverslag
wordt de vernietiging van het begin tot het eind
vastgelegd in beeld. Tevens is er de mogelijkheid
om als aanvullende dienst de producten voor u te
controleren voordat deze in de containers worden
gedeponeerd. Hiervoor houden we een aftekenlijst
voor u bij, waarop het product op artikel- en/of
serienummer staat vermeld.

Reisswolf gaat verder!
Bovenop onze gecertificeerde werkwijze kunnen
wij u aanvullende dienstverlening bieden. Hierbij
kunt u denken aan de volgende mogelijkheden:
·
Materialen afvoeren in een solorit.
·
Containers of auto's verzegelen, welke pas
na uw akkoord worden geopend.
·
Product, doos of pallet voorzien van
barcode. Deze wordt zowel bij de klant als
in de vernietigingsruimte gescand. Indien
de scan matcht, worden de materialen pas
vernietigd.
·
Afvoer in container is voorzien van een
elektronisch E.l.sy slot, welke alleen te
openen is met een gepersonaliseerde
kaart.
·
Het hele proces vanaf inzameling tot
vernietigen laten begeleiden door
professionele beveiligers.
Duurzaam grondstoffenbehoud
Reisswolf streeft ernaar om alle ingezamelde en
vernietigde producten te recyclen en opnieuw in te
zetten als grondstof. Momenteel wordt 95% van
de reststoffen die overblijven na het vernietigen
hergebruikt of gerecycled. Papier wordt weer
verwerkt tot nieuw papier. Naast papier worden
ook uw kunststoffen, metalen, glaswerken of
overige reststromen weer opnieuw ingezet.
Hierdoor draagt Reisswolf bij aan het behoud van
waardevolle grondstoffen en aan een duurzaam
grondstoffenbeheer.
Meer weten?
Wilt u meer weten over productvernietiging?
Neem dan contact op via het gratis nummer
0800 – 023 09 09 of kijk op www.reisswolf.nl.
Wij voorzien u graag van passend advies
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gesloten circuit voor uw vertrouwelijke gegevens

