De betere
Keuze
Waarom we van
het ‘gewone’ plastic
af moeten en welke
alternatieven er zijn
als het gaat om
cadeaukaarten.

12.000.000.000.000
TON AFVAL
We hebben het over plastic. Daarvan
is nu al een slordige 8,3 miljard ton
geproduceerd. Ruim driekwart kwam terecht
op stortplaatsen of in het milieu. En de
productie blijft stijgen: als de huidige trend
doorgaat is er rond 2050 twaalf miljard ton
plastic afval op aarde. Want geen van
de plastics die op grote schaal gemaakt
worden, breekt af in het milieu.

Consumenten zijn zich hier steeds sterker bewust van. Het
jaarlijkse GfK-onderzoek Dossier Duurzaam laat zien dat bijna half
Nederland duurzaamheid en MVO belangrijk vindt bij de aanschaf
van producten. Bijna driekwart vindt dat bedrijven een positieve
bijdrage aan de maatschappij moeten leveren.
Gelukkig nemen ook steeds meer bedrijven hun
verantwoordelijkheid. Ze doen plastic tasjes en schadelijke
kunststoffen zo veel mogelijk in de ban. Ook op het gebied
van cadeaukaarten zijn ze op zoek naar milieuvriendelijke
alternatieven. Om aan die vraag te voldoen hebben we
Duurzamecadeaukaart.nl opgezet.

duurzame
cadeaukaart maakt
kt
iederéén
blij
Er zijn veel goede redenen om een cadeaukaart
te geven. Het is een persoonlijker geschenk
dan geld en tegelijkertijd geef je de ontvanger
veel keuzevrijheid. Met een cadeaukaart maak
je iemand blij.

Toch zijn er steeds meer mensen die aarzelen bij het geven van een
cadeaukaart. Ze realiseren zich dat een plastic kaart hooguit één of
twee keer gebruikt wordt, en dan wordt weggegooid. Samen met al
dat andere pvc en plastic.
Wij willen die aarzeling wegnemen, met cadeaukaarten die
duurzaam kunnen worden geproduceerd en verwerkt – en liefst
allebei. Kaarten die verantwoord zijn om in het assortiment te
hebben, goed om cadeau te geven én leuk om te ontvangen.
Kortom: cadeaukaarten waar iederéén blij van wordt.

Bioplastic
bestaat
niet

Levert bioplastic minder milieuschade op?
Dat is niet zeker, want iedereen verstaat daar
iets anders onder. Wij hanteren liever twee
heldere termen.
Biologisch afbreekbaar plastic

Biologisch afbreekbaar of biodegradable plastic kan in een
relatief korte periode (enkele maanden tot een paar jaar) door
micro-organismen worden afgebroken. Daarvoor moet het wel in
composteerbare grond of in water terechtkomen. Anders is het
even hardnekkig als gewoon plastic.

Biobased plastic

Deze term slaat op plastics die gemaakt zijn uit veelal plantaardige
biomassa. Het zegt dus niets over de afbreekbaarheid. Bij de
productie van biobased plastics komt minder broeikasgas vrij dan
bij reguliere plastics. Ook hergebruik levert minder schadelijke
gassen op, door de afwezigheid van PVC.

De betere
keuze:
Bio-PE
kaarten

In deze twee varianten combineren we
biobased plastic met polyethyleen (PE). De
kaarten zijn niet biologisch afbreekbaar, wel
volledig te recycleren. Daarbij wordt minder
schadelijk gas uitgestoten: geen PVC. Ook
komt bij de productie minder broeikasgas
vrij.
Bio-PE suikerRiet (zoals de Jumbo Cadeaukaart)

Gemaakt van circa 95% suikerriet, 5% polyethyleen. Gunstig
geprijsd: bij grote oplages is de kaart nauwelijks duurder dan
standaard PVC. Minimumoplage is 50.000 stuks. Let op: het
materiaal is niet zo hagelwit als normaal. Verder is de kaart iets
flexibeler en niet geschikt voor thermische printers, maar wel voor
D.O.D. inkjet.

Bio-PE Kalk (zoals de Vogelbescherming Cadeaukaart)

Gemaakt van 60% kalk en 40% polyethyleen, met een coating
van PET-G (polyester). Stevige kaart, nauwelijks te onderscheiden
van de doorsnee plastic kaart. Geschikt voor de meeste types
magneetstroken én voor stansen en thermisch printen voor
personalisatie. Let op: door de PET-G coating ligt de kostprijs van
de kalkkaart hoger dan die van standaard PVC-cards.

Overige
kaarten
Bio-PVC kaart (zoals de Air Miles Ledenpas)

FSC-karton kaart (zoals de Dille & Kamille en Intertoys
Cadeaukaart)

Karton is een prima alternatief voor plastic, maar dan wel met een
FSC-keurmerk. Deze kaarten zijn geproduceerd in verantwoord beheerde
bossen.

FSC-houten kaart

Stijlvol én slijtvast. Verkrijgbaar in verschillende houtsoorten en
formaten. Te personaliseren met chipcodering en lasergravure en
óók geschikt als cadeaukaart.

Bloemen kaart

Deze milieuvriendelijke Bio PVC card is in 2004 ontwikkeld.
De kaart is gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic (zie vorige
pagina).

Met deze milieuvriendelijke kaart uit katoenvezel gaat u 100% voor
duurzaam en de natuur. De kaart is geïmpregneerd met bloemzaad
en kan geplant worden in potaarde. Uit de zaden groeit een
bloeiende plant. Zeer geschikt voor promotionele acties.

PET-G kaart (zoals De Bijenkorf Membership Card)

Olifantsgras kaart

Deze cadeaukaart heeft dezelfde eigenschappen als PVC, maar is
milieuvriendelijker. Hij kan bijvoorbeeld worden gerecycled zonder
dat er schadelijke gassen vrijkomen.

Deze papieren kaart is gemaakt uit gras en een van de meest
duurzame in de markt. Een volledig Nederlands product bovendien.
Ontwikkeling, groeien en productie, alles Made in Holland. Dus ook
geen vervuilend transport.

Kaarten retour?
in de mili eubox!
Stel dat uw winkelketen overschakelt op een van onze
duurzame cadeaukaarten. Hoe weet u dan of ze daadwerkelijk
milieuvriendelijk verwerkt worden? Daarvoor ontwikkelden we de
Milieubox:
•
•
•

Met onze Milieubox zorgen we samen
voor optimale recycling en biologische
afbreekbaarheid van de cadeaukaarten.

U plaatst deze handige box bij (of in de buurt van) de kassa.
Bij de inname van afgewaardeerde cadeaukaarten verzamelt de
kassamedewerker ze eenvoudig in de box.
Volle Milieuboxen ruilt u bij ons in voor lege, zodat wij voor
optimale recycling en afbreekbaarheid kunnen zorgen.

De precieze logistiek achter de Milieubox verschilt per klant;
daarover gaan we graag met u in gesprek. Informeer naar de
Milieubox bij onze salesafdeling!

Wat doet duurzame
cadeaukaart.nl
nog meer?
Op verzoek geven we u graag advies op
maat: hoe laat u uw klanten weten dat u een
milieuvriendelijke kaart voert? Uw bedrijf
neemt zijn verantwoordelijkheid, en dat mag
u best tonen.
Verder ondersteunen we de Plastic Soup Foundation. Net als zij
willen we de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën
met plastics een halt toeroepen en voorkomen dat in de toekomst
nog meer plastic in het milieu terechtkomt.
Wilt u meer weten over deze doelstelling, of heeft u suggesties
om cadeaukaarten nóg duurzamer te maken? Stuur dan vooral een
mail naar info@duurzamecadeaukaart.nl.

DuurzameCadeaukaart.nl is een initiatief
van Cards Unlimited, marktleider in
cadeaukaarten en klantenpassen. Met
DuurzameCadeaukaart.nl zetten we
een belangrijke stap om de toepassing
van plastics in kaarten terug te
dringen. Onze doelstelling is in 2025
geen kaart meer te produceren met het
schadelijke PVC.
Contact
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden van milieuvriendelijke
cadeaukaarten? Neem dan contact met
ons op.
info@duurzamecadeaukaart.nl
T +31 23 557 87 57
Cruquiuszoom 25-27
2142 EW Cruquius
Kijk ook op onze site:
www.duurzamecadeaukaart.nl
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