Samen bereik je meer
Aan een duurzame toekomst werk je nooit alleen.
Samenwerken met HAVEP betekent:
Ophalen en recyclen van kleding
Advies op maat om jouw huidige kledingpakket duurzamer te maken.
Keuze uit een ruim aanbod van duurzaam, hoogkwalitatief textiel.
Draag jouw duurzame imago uit met tassen, tapijten,... uit jouw ingezameld textiel.
Werkkleding met een langere levensduur dankzij onze reparatieservice.
On- en offline ondersteuning voor jouw duurzame campagne.
Transparantie in het volledige productieproces.
Vernieuwende, eco-vriendelijke technieken.
... en nog zoveel meer.

Geen kinderarbeid bij HAVEP
Ons doel is niet alleen om duurzame werkkleding te produceren. Tegelijk streven we naar een duurzaam
bedrijf – met oog voor de planeet én de maatschappij. Wij garanderen onze klanten producten die onder
goede werkomstandigheden gemaakt zijn en die vrij zijn van kinderarbeid. Onze klanten hebben een
gerust geweten.

HAVEP gelooft in samenwerking om problemen in textielsector gezamenlijk aan te pakken en investeert in projecten
met o.a. Modint, Fair Wear Foundation en Remo. Bovendien ondertekende HAVEP als een van de eerste bedrijfskleding
fabrikanten het nieuwe Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Meer weten over onze service om kleding op te halen en te recyclen?
Kijk op www.havep.com/duurzaamheid of maak een afspraak!

DUURZAAM IS NIET
DROMEN MAAR DOEN

Vanuit Nederland: +31 (0) 13 531 32 56, sales.nl@havep.com
Vanuit België: +32 (0) 14 30 07 37, sales.be@havep.com

Ophalen en recyclen van kleding

www.havep.com/duurzaamheid

‘Een duurzame toekomst
wacht je niet af, die maak je !’

HAVEP als pionier van het circulair model
HAVEP ziet veel kansen in het hergebruiken van textiele vezels. Sinds 2013 is onze HAVEP® REWORK
lijn Cradle to Cradle® gecertificeerd. Dit was een beginpunt; we ontwikkelden een circulair model
waarbij oude werkkleding wordt omgezet naar nieuwe producten. Hierbij schakelen we het proces van
verzamelen, sorteren, vervezelen, en natuurlijk ook de productie van nieuwe, hoogwaardige werk- en
veiligheidskleding aan elkaar.
Daarnaast verzamelen we snijafval uit onze ateliers en zoeken mogelijkheden om ze opnieuw
te verwerken tot iets moois. Bij HAVEP doen we er alles aan om de cirkel te sluiten.

Handelaars verkopen die aan klanten.
HAVEP = productie & verkoop van kleding

Eindgebruikers dragen ze tot ze versleten zijn.

Veredelen van doek

Verzamelen

Weven

Sorteren

Spinnen

Voor HAVEP is duurzame kleding geen eindpunt, maar een begin.
Duurzaamheid zit in alles wat we doen. Wij helpen jou om je
duurzame doelstellingen te bereiken met concrete en haalbare
oplossingen. Zo halen wij jouw oude textiel op om er een tweede
leven aan te geven, heb je keuze uit een ruim assortiment duurzame
doeksoorten en bieden wij jou reparatieservice voor een langere
levensduur van jouw kleding. Want duurzaamheid zorgt voor
de toekomst – en die toekomst begint nu, bij ons allemaal.
Ontdek er alles over in deze brochure of kijk op
www.havep.com/duurzaamheid voor alle mogelijkheden.

Vervezelen

Ophalen en recyclen van werkkleding
Denkt jouw bedrijf steeds groener? Dan helpt HAVEP je graag duurzaam op weg. Wij halen jouw
oude werkkleding op en geven de kleding een tweede leven.
Hoe doen we dit? We kunnen een inzamelcontainer komen plaatsen waar jouw klanten zelf oude
werkkleding kunnen inleveren. Wanneer deze container vol is komen wij die bij jou op locatie ophalen.
Heb je zelf al een inzamelcontainer staan? Ook deze komen wij voor jou ophalen en weer terugbrengen.
Als pionier zegt HAVEP ook wat het doet én doet het wat het zegt. Op onze eigen werkplek halen we ook
oude werkkleding op en hergebruiken we materiaal dat is afgekeurd voor productie.
Er zijn tal van mogelijkheden om jouw duurzame imago uit te dragen. HAVEP kan bijvoorbeeld jouw
gerecycled textiel verwerken tot isolatiemateriaal, tapijten of tassen. Daarnaast bieden wij ook de
mogelijkheid om samen een geheel nieuwe kledinglijn te ontwikkelen via een vernieuwende techniek
op basis van eco-vriendelijke houtvezels.
Interesse in een inzamelcontainer? Ga naar www.havep.com/duurzaamheid en vraag er direct een aan.

