
 

 

 

 

 

- Wat is Paper For paper en hoe werkt het ? 

- Wordt lid en daarmee uw eigen grondstoffenleverancier  

- Direct een afspraak maken om verder te praten ? Dat kan  



 

 

Paper for paper kent vier lidmaatschappen  
- Brons  

U laat alleen uw oude papier inzamelen of koopt alleen 
gerecycled papier bij ons in  

- Zilver 
 U laat uw oude papier inzamelen en koopt uw 
gerecycled hygiënepapier bij ons in  

- Goud  
U laat uw oude papier inzamelen en koopt uw 
gerecycled kantoorpapier terug  

- Platina  
U laat uw oude papier inzamelen en koopt zowel 
gerecycled hygiëne- als kantoorpapier terug   

 

Snelle printjes ,memo’s, folders, jaarverslagen, facturen en vertrouwelijke stukken. In 

iedere kantooromgeving worden dagelijks stapels documenten geproduceerd die na 

kortere of langere tijd op de afvalhoop belanden. U kunt al dat papier eenvoudig een 

nieuw leven geven. Kantoorpapier kan via Paper for Paper tot wel 6 keer worden 

gerecycled en hergebruikt. Een enorme duurzame manier van omgaan met uw 

papieren stukken. Zelfs kartonnen koffiebekertjes kunnen mee in ons recycle proces 

om te herleven als hygiënepapier. Dat is UNIEK in NEDERLAND  

Wij hebben een compleet pakket unieke communicatiemiddelen voor u beschikbaar, 

waarmee u de duurzaamheid van uw bedrijfsvoering inzichtelijk kunt maken voor uw 

hele organisatie. Ook in offertes en bij aanbestedingen kunt u hier uw voordeel mee 

doen  

Gëinteresseerd ? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze medewerkers  

Wordt ook lid van deze groene 

community 
Een nieuw leven voor al uw papier  



 

De keuze voor leveranciers en zakenpartners die hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid serieus nemen, wordt steeds belangrijker. Ook duurzaam 

ondernemen en circulair inkopen worden steeds meer gewaardeerd. Deze benadering 

heeft niet alleen ethische voordelen, het kan uiteindelijk ook financiële voordelen voor 

uw bedrijfsactiviteiten opleveren :  

 

Bij Paper for Paper wordt u zelf grondstofleverancier voor uw eigen nieuwe 

hygiënepapier en/of nieuwe kantoorpapier. Of u nu start bij het inkopen van nieuw 

gerecycled papier bij Paper for Paper, of bij het laten inzamelen van uw oud papier 

door ons, in beide gevallen bent u onderdeel van ons circulaire proces.  

De producten die in ons Paper for Paper assortiment zitten zijn met 

het oog op verantwoord en duurzaam ondernemen gemaakt. De 

hygiëneproducten zijn ontworpen voor zuinig verbruik, dit leidt tot 

vermindering van afval en bespaart op transport, energie en ruwe 

materialen. Ons kantoor papier is vervaardigd uit 100% 

gerecyclede, FSC gecertificeerde vezels en is in verschillende wit – 

gradaties beschikbaar. De hoogstaande kwaliteit van onze 

producten en het milieu gaan hand in hand. Zo ontzorgen wij u bij 

het behalen van uw milieudoelstellingen en kunt u op een 

eenvoudige wijze circulair inkopen .  

Voor ons assortiment ? bel 046-4491818 

Wordt uw eigen grondstofleverancier ! Assortiment  



 

Gerecycled papier van topkwaliteit  

Als u de milieu- en duurzaamheidsaspecten van producten wilt laten meespelen bij 
uw inkoopprocessen bent u bij Paper for Paper aan het juiste adres . 
De door ons geselecteerde producten dragen allemaal 1 of meer ecolabels.Deze 
labels zijn gekoppeld aan strenge productie eisen en worden uitsluitend toegekent 
aan producten die in hun categorie minder milieubelastend zijn dan soortgelijke 
producten .  
 
 
Een greep uit ons aanbod gerecyclede papierproducten vindt u hieronder :  
 

100% gerecycled, stralend wit kopieer-/printpapier  
 
De topper in ons assortiment kopieer-/printpapier is balancePure. Het is gemaakt 
van 100% gerecyclede vezels- rechtstreeks afkomstig van het bij onze leden 
ingezamelde kantoorpapier – en heeft een helderwitte uitstraling (CIE150) . 
Het is van topkwaliteit en heeft de beste druk – en doorloop eigenschappen. 
Vastlopen in de printer is er niet meer bij. BalancePure wordt chloorvrij 
geproduceerd, draagt het EU ecolabel en is FSC- gecertificeerd.  
 

Papierbesparende hygiëneoplossingen  
 
Wilt u duurzame hygiëneproducten en daarbij ook besparen op de hoeveelheid 
gebruikt hygiënepapier ? Kies dan een papierbesparend hygiënesysteem. Met de 
uitgekiende systeem dispencers bespaart u tot 40% op de gebruikte hoeveelheid 
papier en grijpt u nooit mis kies b.v. uit :  
 

- Papieren handdoekrollen, in lengte instelbaar  
- Mulitifold handdoekjes 100% gerecycled  
- Mid-size toiletpapier, recycled, extra lange rollen  
- Traditioneel toiletpapier, 100% gerecycled  
- Z-vouw handdoekjes gerecycled  
- Centerfeed poetsdoekrollen in verschillende afmetingen  

 
Wij maken u graag een voorstel op maat  

Uitbreidingsmodules  

De basis van het paper for Paper lidmaatschap is het circulaire 

proces van kantoorpapier inzamelen en verwerken en het 

terugleveren van gerecycled hygiënepapier . 

Voornamelijk geldt dit voor Hygiëne papier en kantoorpapier.  

U kunt echter ook kiezen voor onze module koffiebekers .  
Uw kartonnen koffiebekers worden ingezameld en als grondstof 
ingezet voor nieuw hygiëne papier .  



 

Paper for Paper biedt een pakket unieke 

communicatiemiddelen om intern en extern de 

duurzaamheid van uw bedrijfsvoering te 

communiceren. Met het lidmaatschapscertificaat 

wordt uw deelname aan onze groene community 

direct zichtbaar. Stickers, posters, folders en onze 

inzamelmiddelen brengen duurzaamheid tot op de 

werkvloer bij iedere medewerker. En met de 

bomenrapportage heeft u een prachtig overzicht 

van alle milieubesparingen die u realiseert .  

Over Ons .  

Alpa Limburg BV doet dit natuurlijk niet alleen. 
Dit Paper for Paper concept is een samenwerking 
tussen geselecteerde dealers ( Alpa Limburg), 
Papyrus (papier fabrikant), De Graaf security 
(specialist in archief vernietiging) en Tork ( hygiëne 
producten)  
  
Middels de connecties van de lokale dealers, willen 
De Graaf, Tork en Papyrus dit concept voor een 
grote doelgroep bereikbaar maken .  
 
Zeker in dit concept geldt : 
Alle kleine beetjes helpen !  
 

                                        

Wilt u graag in alle rust verder praten over Paper 

for Paper ? Dan kunt u een vrijblijvende afspraak 

met ons maken . 

In dit gesprek leggen wij precies uit wat voor u de 

mogelijkheden zijn om aan dit duurzame initiatief 

deel te nemen .  

Bel of mail ons : 
Alpa Limburg BV  
Rafaelweg 29  
6114 BX  Susteren  
046-4491818    info@alpalimburg.nl  

mailto:info@alpalimburg.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


