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Erpe-Mere, 7 februari 2019 – ALDI sluit een verregaande samenwerking
met Recupel. Voortaan kunnen alle klanten hun afgedankte lampen
achterlaten in alle 450 ALDI-winkels. Dat is een primeur, want geen
enkele andere supermarkt in België heeft Recupelmeubels in ál zijn
winkels. Daardoor stijgt het aantal inzamelpunten van Recupel in één
klap met maar liefst 25%. ALDI toont hiermee nogmaals aan dat het
bijdraagt aan een duurzame toekomst.
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Voortaan kunnen klanten hun gebruikte lampen meebrengen tijdens hun
winkelbezoek aan ALDI. In iedere winkel van de discounter staat immers een
Recupelmeubel voor spaarlampen en ledlampen. Zo levert de supermarktketen
niet alleen een extra service aan de klanten, maar ook een bijdrage aan een
duurzame toekomst.
Sinds 2014 kan je als consument je oude lampen ook kwijt in de inzamelpunten
van Recupel, die je terugvindt in heel wat winkels verspreid over heel België.
Recupel zamelt oude lampen in om er de grondstoffen uit te halen waar de
industrie nog mee aan de slag kan, zoals ijzer, koper, kunststof en glas.
Bovendien haalt de organisatie er de giftige stoffen uit, zoals kwik, die een
gevaar vormen voor de leefomgeving. Recupel wil zo de strijd tegen zwerfvuil
aangaan en bijdragen tot de circulaire economie.
25% meer inzamelpunten
Dankzij de samenwerking met ALDI groeit het aantal inzamelpunten voor
Recupel met niet minder dan 25%. De teller staat nu ongeveer op 2.500
locaties met Recupelmeubels in winkelruimtes. Eén inzamelpunt op vijf is dus
een ALDI-winkel. Dat komt de werking van Recupel in België duidelijk ten
goede. Dankzij de nationale dekking van de ALDI-winkels kan Recupel vele
extra consumenten bereiken.
Dat stemt Recupel zeer tevreden. “We zijn vereerd ALDI in ons inzamelnetwerk
te mogen verwelkomen. Niet alleen is ALDI een zeer frequent bezochte
supermarkt, haar filialen liggen bovendien geografisch zeer mooi verspreid. Dit
zorgt ervoor dat de inzamelmeubels alle Belgen bereiken“, zegt Peter Sabbe,
CEO van Recupel.
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Duurzaam en verantwoord
ALDI gaat al jaren prat op duurzaam en verantwoord ondernemen. De
supermarktketen werpt al langer zijn volle gewicht in de strijd tegen zwerfvuil
door onder meer maximaal in te zetten op recyclage.
Zowel in de winkels als in de magazijnen wordt al het afval gesorteerd en zo
veel mogelijk gerecycleerd. Bovendien heeft ALDI sinds kort afscheid genomen
van zijn iconische plastic draagtas met de blauwe en witte strepen. De keten
biedt enkel nog duurzame herbruikbare winkeltassen aan.
“ALDI zet zich elke dag in om de afvalberg te verkleinen, op verschillende
manieren”, zegt Hans De Bremme, Business Unit Director Corporate
Responsibility bij ALDI. “Dankzij de samenwerking met Recupel kunnen we onze
klanten rechtstreeks betrekken bij onze duurzaamheidsacties en samen nog meer
doen voor het milieu.”
Bebat
Een ander bewijs dat ALDI z’n steentje bijdraagt in de circulaire economie, is
de samenwerking met Bebat. In elke ALDI-winkel staat ook een Bebatinzamelpunt voor lege batterijen. In 2018 brachten de ALDI-klanten maar liefst
50.963 kg lege batterijen binnen. Daar haalt Bebat de metalen en andere
grondstoffen uit die nog bruikbaar zijn. In de meeste ALDI-winkels staat het
Recupelmeubel naast het Bebat-inzamelpunt. Duurzaam en verantwoord
ondernemen is dus niet nieuw voor ALDI.
+++
Beeldmateriaal vindt u via de volgende link: https://we.tl/t-uoP9tnuzhW
+++
Niet voor publicatie:
Voor meer info over de samenwerking met Recupel en de duurzaamheidsvisie van ALDI kan
u terecht bij:
Dieter Snoeck
Corporate Communications Manager – ALDI
Tel.: +32 (0)53.82.79.40
Gsm: +32 (0)477.616.001
Mail: dieter.snoeck@aldi.be
Annelies Evens
Marketing & Communication Manager – Recupel
Tel.: +32 2 706 8635
Mail: Annelies.Evens@recupel.be
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Over Aldi België:
ALDI België is de leidende hard discounter in België. Met 450 filialen over het hele land bereikt
ALDI meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. De 7.000 medewerkers van ALDI
maken dagelijks de belofte ‘Hoge kwaliteit voor een ALDI-prijs’ waar en zorgen voor een
groeiend marktaandeel. ALDI België behoort tot de Duitse ALDI Nord-groep, een van de
toonaangevende retailgroepen in Europa.
Meer info op https://nl.aldi.be.

Over de vzw Recupel en AEEA:
Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte
huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden
beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen, waarvoor een specifieke reglementering geldt.
Daarom moeten AEEA op een transparante, duurzame en efficiënte manier worden opgehaald
en verwerkt, in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving. Die activiteiten worden
gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die in de aankoopprijs van een nieuw toestel zit. De
bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de
containerparken, op een correcte manier worden verwerkt.
Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.
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