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DOLIUM® Recyclage Programma 

                           
 
Wist u dat DOLIUM®-fusten voor eenmalig gebruik 100% recycleerbaar zijn? 
 
U gebruikt vandaag DOLIUM®-fusten en u bent op zoek naar de kortste weg voor een 
milieuvriendelijke verwerking na gebruik zonder extra kosten. 
 
DOLIUM® heeft samen met GROENCOLLECT een recyclage programma ontwikkeld  

- zonder extra kosten voor u, noch voor uw klanten 
- zonder extra werk voor u, noch voor uw klanten 
- zonder waarborg 

waarbij de brouwer, de bierhandel, het café, hotel of restaurant het gemak van het gebruik van 
DOLIUM®-fusten kan ervaren, en de lege vaten na gebruik op een milieuvriendelijke en duurzame 
manier kan terugsturen. 
 
1. Bij de levering van nieuwe volle DOLIUM®-fusten door de brouwer kan u ‘big bags’ krijgen waarin 

de lege gebruikte fusten geplaatst kunnen worden: 
 
2. Als bierhandelaar haalt u de gebruikte lege DOLIUM®-fusten op bij uw klanten tijdens de 

wekelijkse levering van nieuwe volle vaten.  
 

3. De lege gebruikte fusten worden in de big bags gestockeerd.  
 

4. Zodra er 5 of meer DOLIUM BigBags gevuld zijn, met een minimum van 100 fusten, stuurt u de 
vraag tot ophaling per mailt naar recycling@DOLIUM.eu.  
Indien handig kan u de gebruikte lege fusten terugsturen naar uw DOLIUM leverancier/brouwer 
om het verzamelde aantal te verhogen en ophaling efficienter te maken. 

 
5. GROENCOLLECT verzorgt de gratis locale/regionale ophaling van de verzamelde DOLIUM®-fusten. 
 

Opmerking: In geval het café, hotel of restaurant haar DOLIUM®-fusten rechtstreeks laat ophalen 
door GROENCOLLECT, eventueel tesamen met andere afvalstromen, dan kan dit mits een directe 
vergoeding van de klant aan GROENCOLLECT. 
 

DOLIUM® biedt een kosteloze oplossing aan aan haar klanten brouwers, bierhandelaars en 
eindgebruikers in de horeca, maar heeft hierbij uw steun nodig.  
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DOLIUM® garandeert milieuvriendelijke verwerking, door de opgehaalde gebruikte fusten te 
demonteren en de grondstoffen, na sortering, voor 100% opnieuw in te zetten als gerecycleerd 
materiaal voor deels hergebruik en deels nieuwe bestemming. 
   
Voor meer praktische informatie, aanlevering van Bigbags of OPHALING van DOLIUM®-fusten kan u 
steeds terecht bij: 
 
 GROENCOLLECT    info@groencollect.nl  
 DOLIUM®     recycling@dolium.eu 
 
DOLIUM® dankt jullie voor de steun en extra service die we geven aan onze klanten. 
 
 
    

DOLIUM® CIRCULAIR 
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