
Quick Loop 
snel van afvalstroom naar  
circulair product



Collega’s of klanten verrassen met een circulair product?
Duurzaamheid tastbaar maken is best lastig. We zien vaak dat 
het nog vooral op “beleidsniveau” blijft. Toch kan het enorm 
helpen om collega’s, klanten of relaties bewust te maken van 
de stappen die al gezet worden. En steeds meer mensen 
verwachten van een organisatie dat duurzaamheid op de 
agenda staat. Wij helpen met de Quick Loop; een kant-en- 
klare aanpak die in no-time een gepersonaliseerd circulair 
product oplevert. Bijvoorbeeld een tas, meubelstuk of notitie- 
boekje. Gemaakt van uw bedrijfsafval. Niks nieuws dus, maar 
wel super duurzaam.

In 1 klap zichtbaar maken 
wat jullie doen op circulariteit?
Verras met een uniek product 
gemaakt van eigen afval

Koffieprut Stoffen Hout Kunststof (platen)Kunststof Bedrijfskleding



Jaarlijks verwerken wij 45 miljoen ton afval
Bij PreZero weten we alles van afval. Want daar zijn wij elke dag mee bezig. Samen met partners 
zoeken we continu naar nieuwe mogelijkheden om van afval weer grondstoffen te maken voor 
nieuwe producten. Zo zetten we elke dag stappen naar zero waste.

Samenwerken met VerdraaidGoed: de beste circulair ontwerpers
Bij VerdraaidGoed werken ze elke dag aan een wereld zonder verspilling. Industrieel 
ontwerpers en creatieve denkers die al meer dan 15 jaar producten bedenken én 
ontwikkelen van afval. Voor kleine én grote bedrijven zoals NS en PostNL.

Een betrouwbaar netwerk van de beste én eerlijke verwerkers
“ We werken alleen met de beste verwerkers. Of het nou gaat om een naaiatelier of werkplaats. 
We kennen onze partners en weten precies wat we aan elkaar hebben. Daarom kunnen we de 
kwaliteit én het maatwerk leveren dat nodig is voor circulaire producten.”

Lisanne Addink - VerdraaidGoed

Quick Loop: 
Snel van afvalstroom naar circulair product 

100% persoonlijk 
U kiest een product waarvoor u de afvalstroom in huis 
heeft. Daardoor is het eindproduct altijd 100% persoonlijk. 

Bijvoorbeeld omdat het uw oude spandoeken zijn.

Voldoen aan circulaire criteria
Natuurlijk toetsen wij de verwerking en de eindproducten
aan onze criteria. De producten hebben allemaal een 

goed verhaal.

Geen gedoe, wij regelen alles
Wij werken met verschillende leveranciers en partners, 
maar daar heeft u geen omkijken naar. U schakelt altijd 

rechtstreeks met de projectmanager.

Snel geregeld
We kunnen direct aan de slag als u dat wilt. Dus kunnen we 
samen tempo maken. Van intake tot productie in 4 weken is 
gewoon mogelijk.

Slimme analyse 
Als dat nodig is, analyseren we de afvalstroom zorgvuldig. 

Zodat we samen de best passende producten realiseren.

Geen onaangename verrassingen
We checken de materialen en toetsen vooraf of het 
gewenste resultaat haalbaar is. U ontvangt een duidelijke 
offerte voordat de productie begint. Zo weet u precies waar u 

aan toe bent.



Wat zit er standaard in onze  
Quick Loop?

Projectmanager 
Eén contactpersoon die alles  

van A tot Z coördineert. 

Materiaalcheck of -analyse
Soms is een check voldoende.

Soms stellen we een analyse voor om
de mogelijkheden in kaart te brengen.

Sample of voorbeeld
Kijk zelf hoe uw product  

eruit komt te zien. 

Heldere offerte
Geen twijfel over de mogelijk heden,  

volumes en de prijs van de producten.   

Communicatie toolkit
Toolkit met communicatiemiddelen 

en inspiratie om uw product nog beter 
zichtbaar te maken.  

Personalisatie 
Advies over de beste personalisatieopties 

van uw circulaire product.    

Quick Loop:
Zo werkt het!

Oriëntatie

Welke kansen 
zien we?

Om welke 
afvalstroom 

gaat het? 

Wat zijn de 
eigenschappen van 

het afval?  
Welke mogelijkheden 

zijn er?

Wat is er 
mogelijk en welk 
product past bij 

mij?

Hoe ziet mijn 
product er 
straks uit?

Wat wordt mijn 
product en hoeveel 

kost het om te 
produceren?

Uw product 
wordt gemaakt!

Afvalstroom
in kaart

Materiaal-
analyse Productkeuze Sample of 

voorbeeld
Voorstel 

en offerte Productie

“Met een circulair product kan je de waarde van afval écht laten zien. Het helpt enorm   
om mensen bewust te maken. Dat merk ik elke dag weer.”

Wim Mur, Key Accountmanager PreZero

  Impactvolle producten
  Personalisatie opties
  Inclusief sample of voorbeeld
  Circulair getoetst
  Snel geregeld

Wat kost de Quick Loop?
Als er geen materiaalanalyse nodig is, is de Quick Loop gratis. U betaalt dan 
alleen de productiekosten van uw eigen product. Sommige afvalstromen vragen 
echter een goede analyse, zodat we zeker weten welke producten we kunnen 
realiseren. De kosten van de analyse liggen tussen de €100 en €1000.
Uiteraard krijgt u vooraf inzicht daarin.

Meer weten?  
Neem gerust contact met ons op. Vraag uw accountmanager voor meer informatie. 
U kunt ons ook bellen op 0900-8444 of kijk op www.prezero.nl/contact




