
Leitz Tool Recycling
Hergebruik van hardmetaal

Gereedschap en gereedschaps- 
systemen bestaan voor een groot 
deel uit waardevolle en vaak zeld-
zame grondstoffen. De winning van 
deze bestanddelen is arbeidsinten-
sief en verbruikt grote hoeveelheden 
bronnen. Hergebruik daarentegen 
helpt natuurlijk grondstoffen te  
sparen en ons milieu te beschermen.

Onze Leitz Tool Recycling (LTR) helpt
gereedschap en gereedschapsonder-
delen in een duurzaam hergebruiks-
proces terug te leiden. 

Help mee en draag bij aan een actieve
bescherming van ons milieu!

UW VOORDELEN

 ■ Gratis ophalen van de   
hardmetaal onderdelen

 ■ Transparante documentatie van 
de ingeleverde hoeveelheden

 ■ Verrekening naar afgesproken 
materiaal prijzen

 ■ Actieve milieubescherming

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Afhalen van boren, frezen en  
omkeermessen van hardmetaal 
door de Leitz slijpservicedienst

 ■ Afrekening vanaf een hoeveel-
heid van 3 kg hardmetaal  
(netto gewicht)

 ■ Verrekening door een credit voor 
de slijpservicedienst



www.leitz.org

DUURZAAMHEID

Waardevolle stoffen verzamelen,      
bronnen besparen en milieu beschermen

 ■ Besparing van bronnen door hergebruik 
 ■ Tot 70 % minder energiegebruik door grondstof recycling
 ■ Tot 40 % minder CO2-uitstoot door terugwinning

Uw voordelen door …
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Leitz Tool Recycling:
Het milieu sparen,
kan geld besparen!

Zo werkt het:

Stap 1: VERZAMELEN
Neem actief deel en verzamel gebruikt
hardmetaal (frezen boren, wisselplaten).

Stap 2: AFHALEN
Neem contact op met uw Leitz
slijpservicemedewerker. Het materiaal 
wordt vanaf een hoeveel van 3 kg 
(netto hardmetaal) kostenloos bij u  
afgehaald.

Stap 3: WEGEN & CONTROLEREN
De bepaling / documentatie van het

gewicht en de materiaalwaarde wordt
uitgevoerd in onze service vestiging.

Stap 4: CREDIT
U ontvangt voor het overeengekomen

gewicht de tegenwaarde in de vorm van
een tegoed voor onze slijpservice.

Leitz
Tool

Recycling

In vier stappen
naar meer duurzaamheid:

95 %
TOT 95 PROCENT VAN 
HET VERZAMELDE HARD-
METAAL WORDT VOOR 
NIEUWE SNIJSTOFFEN 
GEBRUIKT

Bij Leitz Tool Recyclingwerken wij uitsluitend 
samen met gecertificeerderecyclingbedrijven!


