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Toner return programma



Wij vinden het bijzonder belangrijk dat onze producten 
en in het bijzonder lege tonercartridges milieuvriendelijk 
worden verwijderd.  
 
Ons toner-recyclingprogramma zorgt ervoor dat u dit 
eenvoudig en zonder extra kosten kunt doen. In slechts drie 
stappen draagt u samen met ons bij aan een beter milieu.

Ga naar kyocera.takeback.eu

1. Kies de gewenste service
2. Selecteer of vul het ophaaladres in
3. Plaats bestelling

Hoe werkt het programma
• Registreer eenmalig via kyocera.takeback.eu en bestel 

een kartonnen verzameldoos in het gewenste formaat. 
Wij bezorgen de verzameldoos kosteloos op het 
gewenste adres in Nederland.  

• Verzameldoos vol? Vul online een ophaalverzoek in. We 
halen de volle verzameldoos op en laten indien gewenst 
een lege verzameldoos bij u achter. U kunt ook alleen 
een volle verzameldoos laten ophalen. 

• Uw lege tonercartridges worden in ons reclycling-
systeem verwerkt. Gespecialiseerde servicepartners 
zorgen voor het vervoer naar de recyclinglocatie. De 
gebruikte tonercartridges en volle tonerafvalbakjes die 
via ons toner-recyclingprogramma worden aangeboden 
worden opgehaald en verwerkt door LPR, specialist in 
recyclingmanagement.  

• Voor de naleving van de verschillende Euronormen 
(WEEE) werken zij uitsluitend samen met gecertificeerde 
recyclingbedrijven.  

• Wij verwerken kosteloos lege originele KYOCERA 
tonercartridges en -afvalbakjes.

In drie stappen uw lege tonercartridges 
milieuvriendelijk recyclen. 
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LPR Takeback verzorgt namens Kyocera het verzamelen en recyclen van gebruikte tonercartridges 
en volle tonerafvalbakjes in heel Europa.



Toner return programma 3

Verzamelverpakkingen

Gebruik indien mogelijk de kartonnen doos van uw 
nieuwe tonercartridge als verpakking. Is dat niet 
mogelijk, gebruik dan een soortgelijke verpakking.

Maximaal 20 kg per verzameldoos.

Maximaal 20 kg per verzameldoos.

Kan in volle toestand alleen worden 
getransporteerd met een hefwagen en een 
vrachtlift.

Kan in volle toestand alleen worden 
getransporteerd met een hefwagen en een 
vrachtlift.

Enkele tonercassette
Afleveren in het postkantoor
Voor 1-4 toners
Maximaal 60x30x15cm

Kartonnen verzameldoos M

Voor ongeveer 15 toners
Circa 60 liter
60x40x30 cm

Kartonnen verzameldoos L

Voor ongeveer 40 toners
Circa 160 liter
60x40x70 cm

Kartonnen verzameldoos XL

Voor 100-250 toners
Circa 650 liter
116x76x75 cm

Container XL

Voor 100-300 toners
Circa 850 liter
120x100x100 cm



Kyocera Document Solutions is al meer dan 60 jaar een voorvechter 
van innovatieve technologie. We stellen mensen in staat informatie 
te veranderen in kennis, te blijven leren en anderen voorbij te 
streven. Met onze professionele expertise en cultuur van empathisch 
partnerschap helpen we organisaties verandering in gang te zetten 
door het aan het werk zetten van kennis.

kyoceradocumentsolutions.nl

Kyocera Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De informatie is correct op het moment 
van het ter perse gaan. Alle andere merk- en productnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend. 
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