
 

VERKLARING REVINK RECYCLINGPROGRAMMA 

 
Vink Kunststoffen B.V. ziet het als haar verplichting om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Wij 
hebben daarom het Recyclingprogramma ReVink ontwikkeld om samen met u, onze partners in de 
kunststofketen, restmaterialen opnieuw voor hoogwaardige toepassingen in te zetten. Hierbij streven 
we naar een circulair proces mét waardebehoud van alle kunststof restmaterialen, zodat ‘downgrading’ 
van het materiaal kan worden voorkomen. Uiteraard willen we, net als u, dat A-kwaliteit materialen weer 
in worden gezet voor de productie van A-kwaliteit producten, zodat we samen het gebruik van kostbare 
natuurlijke grondstoffen kunnen reduceren. 
 
Om downgrading van het materiaal te voorkomen en een volledig circulair proces te kunnen garande-
ren, is het scheiden van kunststof reststromen van essentieel belang. Om de verschillende soorten 
kunststof reststromen correct te kunnen scheiden, stellen wij onze klanten recycle kratten ter beschik-
king waarin er per krat één kunststof reststroom kan worden verzameld. Als bewijs van een wederzijds 
commitment hebben wij een aantal uitgangspunten opgesteld die zijn verwerkt in een getekende sa-
menwerkingsovereenkomst. 
 
De recyclepartners waar Vink Kunststoffen mee samenwerkt worden geselecteerd op hun kernwaarden 
en visie. Vink Kunststoffen werkt enkel samen met recyclepartners die hetzelfde doel nastreven als 
Vink: een volledig circulair proces met waardebehoud van alle kunststof restmaterialen. Voorafgaand 
aan de samenwerking worden afspraken gemaakt omtrent de te hanteren werkwijze. Ook proberen we 
een korte communicatielijn op te zetten die ervoor zorgt dat beide partijen elkaar op de hoogte houden 
van innovaties, nieuwe (circulaire) producten en de mogelijkheden om verder te verduurzamen. 
 
Vink onderhoud contacten in de gehele kunststof keten om zo effectief mogelijk toe te kunnen werken 
naar een circulair proces en het verder uitbreiden van het assortiment aan circulaire producten. Alle 
medewerkers van Vink worden hierover op de hoogte gehouden zodat zij allen een rol als ambassadeur 
voor duurzaamheid kunnen vervullen. 
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