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Moeilijk kan ook !
BIC sponsort het recycleren van schrijfwaren (maakt niet uit van welk merk) en wil zo de bewustwording op 
scholen aanmoedigen. Zelfs moeilijk te recycleren oude balpennen kunnen gerecycleerd worden. 
Door een eindresultaat als meubel op het schoolplein te tonen wordt het inzamelen extra vatbaar/tastbaar 
voor de kids. Dit meubilair onder de merknaam “Ubicuity“ is e�ectief volledig gemaakt uit de door de 
leerlingen ingezamelde “afgeschreven” schrijfwaren. Alles wordt vermalen  en de piepkleine plasticresten 
worden gescheiden van de metalen delen die voor andere toepassingen gebruikt worden.

Opbrengst
Als school heb je de mogelijkheid om de opbrengst van de schrijfwaren voor je eigen school* aan te wenden 
of om aan een ander goed doel te schenken. 
Omgerekend komt het neer op +/- 20 € per 20 kg schrijfwaren. 

Voorwaarde
BIC wil in ruil dat de leerlingen “tastbaar op de speelplaats” kunnen zien wat er gemaakt kan worden met de 
schrijfwaren die ze inzamelden. 
Bij een minimum aankoop van één Ubicuity® speelplaatsmeubel mag je school meedoen aan het 
inzamelprogramma (voor onbeperkte tijd tot nader order). 
BIC en partners kozen speelplaatsmeubel.be als tussenpersoon om de communicatie en verkoop te 
organiseren.

In de toekomst
Wat er nadien met de opbrengst van de inzameling gebeurd mag u helemaal zelf beslissen.  
Wij verwachten nog meer Ubicuity® producten in de toekomst en kunnen enkel hopen dat jullie daar interesse 
in hebben. Het Ubicuity® verhaal kan uiteraard enkel blijven duren zolang het gerecycleerde materiaal 
verwerkt en verkocht kan worden.

(*) scholen worden door BIC ook als een goed doel beschouwd, je kan jezelf via je toegewezen account als goed doel laten erkennen.

Schrijfwaren 
Recycling Programma

Het Ubicuity® speelplaatsmeubilair wordt verwezenlijkt door 
het recycleren van jullie schrijfwaren, een initiatief van: 

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
  

Indien men de kinderen, de ouders en de ruime “omgeving” van je school aanmoedigt, 
zullen er al snel heel wat kilo’s schrijfwaren te voorschijn komen !
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Minimale aankoop van één Ubicuity® picknicktafel

Nogmaals: na de minimale start-aankoop wordt u verder niet verplicht om Ubicuity® speelplaatsmeubels aan 
te kopen. Wij kunnen dat alleen maar hopen. Men is bezig aan de ontwikkeling van nieuwe leuke producten. 
Zonder afzet van het gerecycleerde materiaal kan het project namelijk niet blijven duren.

Waarom is het Ubicuity® gamma duurder dan het klassieke Govaplast gamma?
De eerste reden is dat die kleine schrijfwaren moeilijker gerecycleerd kunnen worden dan traditionele plastic 
afvalstromen. De tweede reden is dat de speelplaatsmeubels in Frankrijk geassembleerd worden waardoor 
het transport vanuit Frankrijk naar ons doorberekend wordt.

* prijzen 2021, incl. BTW
transportbijdrage apart aangegeven

afhalen aan magazijn in Mol is mogelijk

Uw partner in de BENELUX:
info@speelplaatsmeubel.be

tel. +32 (0)14 96 02 10

Picknicktafel voor kleuters en lagere school
bestelcode UB-TPN-03  
120 cm lang - 38 cm zithoogte
55 kg

gemaakt uit ±

 8.700
schrijfwaren

642 €
excl. transportbijdrage 
75 €*

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/7652574e-55e2-697f-5f54-3a07fb7beb0c/ubicuity-kleuterslagere-school?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b
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Praktisch verloop

Wij kunnen u helpen bij eventuele vragen en praktische tips!

U geeft aan dat u wil instappen in het project. 
U bestelt een Ubicuity® speelplaatsmeubel.

Wij zetten voor jullie school een “Schrijfwaren Recycling Programma” open. 
Daarna kan u met de aangeleverde account 

op de website van Terracycle.com alles zelf beheren.

U start met het inzamelen van gebruikte schrijfwaren

Het inzamelen en uitbetalen gebeurt dus via het bedrijf Terracycle. 
Vanaf 20 kg per zending kan u de schrijfwaren kosteloos laten ophalen door UPS. 

U kan via uw account zelf gratis UPS-labels printen 
om op een doos met schrijfwaren te bevestigen.  

Een tijdje later ziet u de behaalde punten op uw account verschijnen.
Eens er voldoende punten verzameld zijn dan kan er 2 x per jaar gekozen worden 

aan wie het ingezamelde bedrag uitgekeerd wordt. 
De meeste scholen keren het bedrag aan hun eigen werking uit.

Het Ubicuity® speelplaatsmeubilair wordt verwezenlijkt door 
het recycleren van jullie schrijfwaren, een initiatief van: 

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
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Wat verzamelen we?
Alle mogelijke schrijfwaren uit plastic of metaal: pennen, stiften, 
correctievloeistof, ... Meer info over wat geaccepteerd wordt op de keerzijde!

Hoe en waar kan ik schrijfwaren verzamelen?
In schuiven en kasten, oude pennezakken of bureaulades vindt u vast wel 
schrijfmateriaal dat niet langer gebruikt. wordt. Schakel ook grootouders, 
tantes en nonkels, vrienden, ... in om te helpen verzamelen!
Of plaats een inzameldoos op uw werk, club of buurtwinkel (vraag op het 
secretariaat van de school naar materiaal om op de doos te kleven).

Wat gebeurt er met de ingezamelde schrijfwaren?
De schrijfwaren worden onder de merknaam “Ubicuity” verwerkt tot o.a. 
picknicktafels. Er staat al een Ubicuity-meubel gemaakt uit gerecycleerde 
schrijfwaren op de speelplaats van onze school! Zo kunnen de kinderen 
alvast een “tastbaar” resultaat van hun en uw inspanningen bekijken!

Hoe steun ik hiermee de school?
Voor elke kilo schrijfwaren die we inleveren, ontvangt de school een
financiële vergoeding.

Het Ubicuity® speelplaatsmeubilair wordt verwezenlijkt door 
het recycleren van jullie schrijfwaren, een initiatief van: 

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T

Het Ubicuity® speelplaatsmeubilair wordt verwezenlijkt door 
het recycleren van 

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
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gebruikte schrijfwaren 
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• balpennen
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• drukpotloden
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• permanente markers

• correctievloeistof 

• correctietape

 
niet toegelaten

ander school-/ 
bureaumateriaal of 

schrijfwaren uit hout of papier

• potloden

• lijm
• gommen

• linealen

• scharen

• snijvoorwerpen

• houten/papieren pennen

• andere objecten die het 
recycleerproces kunnen 
verhinderen

balpennen of
vulpennen

markeerstiften

kleurstiften

permanente markers

drukpotloden 

correctievloeistof 
of correctielint


	Knop Webshop Spelen 62: 


