
 

 

Wat is Paper for Paper? 

Paper for Paper is een duurzaam recycleproces waarbij uw oude (kantoor)papier grondstof wordt voor 

nieuw papier. Dat kan hoogwaardig hygiënepapier of kantoorpapier zijn. Dit nieuwe papier kunt u via 

Paper for Paper eenvoudig weer inkopen. Hiermee draagt u bij aan de circulaire economie, neemt u 

uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en kiest u voor een betere toekomst voor mens en milieu! 

 

Samenwerking tussen experts 

Paper for Paper is een samenwerkingsverband tussen drie bedrijven die al decennia expert zijn op 

een specifiek terrein: De Graaf Security, Tork en Papyrus. Initiatiefnemer De Graaf Security is 

leverancier van archiefdiensten en heeft meer dan 60 jaar ervaring met het (veilig) inzamelen en 

verwerken van (vertrouwelijk) kantoorpapier. Tork is wereldwijd bekend om ‘groene’ 

hygiëneproducten, zoals papieren handdoeken, toiletpapier, poestdoekrollen, zeep en meer. Papyrus 

levert zeer hoogwaardig, helderwit, niet van nieuw te onderscheiden gerecycled kantoorpapier. 

Papyrus is Europees marktleider en de eerste papiergroothandel met een CO2-neutraal certificaat. 



 
 

 

 

Hoe werkt Paper for Paper? 

Medewerkers van Paper for Paper voeren al uw (kantoor)papier af in containers. Dit papier wordt 

verwerkt en daarna in balen geperst. Het verwerken van het papier kan indien gewenst ook in de vorm 

van gecertificeerde papiervernietiging volgens de strengste veiligheidsnormen geschieden. De 

geperste balen papier worden vervolgens ingezet als grondstof voor de productie van Tork-

hygiënepapier en Papyrus-kantoorpapier. Dit hygiënepapier en kantoorpapier kunt u eenvoudig weer 

inkopen via Paper for Paper. 

    

Waarom Paper for Paper? 

Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Kiest u voor duurzaam ondernemen, dan kiest u voor het milieu. Dat is niet alleen goed voor de 

wereld, maar ook goed voor het imago van uw bedrijf. Dat kan weer zorgen voor een nieuwe aanwas 

van klanten. Behalve voor duurzaamheid en een goed imago kiest u met Paper for Paper voor 

kwaliteit: hoogwaardig hygiënepapier en kantoorpapier dat ook nog eens duurzaam is! 

Wat krijg ik als lid? 

Paper for Paper zorgt ervoor dat leden intern en extern de duurzaamheidsboodschap  

kunnen uitdragen. Dit draagt intern bij aan de bewustwording onder eigen medewerkers en extern aan 

de positieve uitstraling van het bedrijf. U hoeft als organisatie niet aan ieder onderdeel van het proces 

mee te doen. Om aan u de keuze te laten hebben wij vier lidmaatschappen: Brons, Zilver, Goud en 

Platina. In onderstaand overzicht kunt u de voordelen per lidmaatschap snel overzien. 

De voordelen per lidmaatschap Brons Zilver Goud Platina 

Een certificaat dat aantoont dat u lid bent van Paper for Paper     

Een periodieke rapportage met gerealiseerde milieubesparingen 

op het gebied van water, bomen en CO
2
-uitstoot 

    

Containers voor papierinzameling in bruikleen     

Inzameling, verwerking en/of vernietiging en recycling van het 

ingezamelde (kantoor)papier 

    

Incidentele archiefopruimingen     

Gebruik van het Paper for Paper logo     

Een educatiepakket voor uw personeel, waaronder een 

welkomstbrochure, stickers met pakkende teksten, een filmpje met 

uitleg in 60 seconden, teksten voor aanbestedingen en diverse 

andere ondersteuning in de communicatie over duurzaamheid 

    

Donatie van bomen aan Het Nationaal Bossenfonds     

Afname van Tork-hygiënepapier     

Afname van BalancePure-kantoorpapier     



Paper for Paper Platina 

Een Platina-lidmaatschap is het meest uitgebreide lidmaatschap van Paper for Paper. Wilt u in uw 

papiergebruik zo duurzaam mogelijk ondernemen, dan kiest u voor dit Platina-lidmaatschap. Dit houdt 

in dat u oud papier laat ophalen, verwerken en recyclen, en nieuw papier afneemt in de vorm van 

zowel Tork-hygiënepapier als Papyrus-kantoorpapier. Al uw oude papier wordt hergebruikt en u levert 

dus een maximale bijdrage aan de circulaire economie. Wij hebben allerlei materiaal ter beschikking 

om uw duurzaamheidsboodschap over te brengen. Kosten voor het lidmaatschap zijn inbegrepen in 

de afname van het nieuwe papier. 

Paper for Paper Goud 

Bij een Paper for Paper Goud-lidmaatschap kiest u naast het laten inzamelen, verwerken en recyclen 

van oud papier voor de afname van Papyrus-kantoorpapier. Kantoorpapier kan tot wel zes keer 

worden gerecycled en is dus zes keer opnieuw te gebruiken. Dit in tegenstelling tot hygiënepapier, dat 

maar één keer mee kan. Met het hergebruiken van kantoorpapier levert u daarom een belangrijke 

bijdrage aan de circulaire economie en bent u zeer duurzaam aan het ondernemen. Dit kunt u naar 

buiten toe uitdragen met behulp van ons communicatiemateriaal. Ook bij Paper for Paper Goud zijn de 

kosten voor het lidmaatschap inbegrepen in de afname van het nieuwe papier. 

Paper for Paper Zilver 

Bij een Paper for Paper Zilver-lidmaatschap kiest u naast het laten inzamelen, verwerken en recyclen 

van oud papier voor de afname van Tork-hygiënepapier. Gebruikt kantoorpapier kunt u daardoor nog 

een keer gebruiken in de vorm van toiletpapier, papieren handdoeken en poetsdoekrollen. Door 

gerecycled hygiënepapier af te nemen, geeft u het oude kantoorpapier een tweede leven. En dit kunt 

u bijvoorbeeld op alle dispensers die u van Tork in bruikleen krijgt door middel van stickers uitdragen. 

Zo weet iedere gebruiker dat u duurzaam onderneemt. Ook bij Paper for Paper Zilver zijn de kosten 

voor het lidmaatschap inbegrepen in de afname van het nieuwe papier. 

Paper for Paper Brons 

Bij een Paper for Paper Brons-lidmaatschap laat u alleen uw kantoorpapier door Paper for Paper 

inzamelen, verwerken en recyclen. U neemt geen nieuw papier af. Ook met dit Brons-lidmaatschap 

levert u een belangrijke bijdrage aan de besparing van het milieu. Uw papier belandt immers niet op 

de afvalhoop, maar is door u ter beschikking gesteld om in te zetten als grondstof voor nieuw papier! 

Voor het laten ophalen van uw oude papier krijgt u een container in bruikleen en betaalt u een vast 

laag bedrag per maand, mede afhankelijk van de hoeveelheid papier die u laat ophalen. 

Interesse?  

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriënterend gesprek over de voordelen van Paper for Paper en de 

mogelijkheden voor uw organisatie? Op www.paperforpaper.nl kunt u uw gegevens achterlaten. Dan 

nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:  

0299-463650 | info@paperforpaper.nl.  

Onderneem duurzaam en sluit u aan bij de groene community van Paper for Paper! 
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