
Wij kunnen ons voorstellen dat afval scheiden niet altijd uw volle aandacht heeft. Het E-COO  
concept maakt dit proces inzichtelijk en eenvoudig. DJM Bedrijfsdiensten kan uw werkplekken  
voorzien van een inzamelbak waarop duidelijk, in zowel naam als kleur, staat aangegeven op  
welke manier het afval wordt gescheiden. In de praktijk blijkt dat E-COO ervoor zorgt dat 30% 
meer afval wordt aangeboden voor recycling. Daarmee dragen uw medewerkers direct bij aan 
optimaal en duurzaam hergebruik en terugwinning van kostbare grondstoffen uit afval. 
Bovendien reduceert uw bedrijf haar CO2- uitstoot en vermindert u de druk op primaire grond- 
en brandstoffen. E-COO: duurzaam en eenvoudig. 

afval scheiden  
makkelijk gemaakt  
E-COO voor uw werkplek



Hoe gaat u om met afvalscheiding? 
Denkt u na over de meest makkelijke manier om uw afval te scheiden binnen uw kantooromgeving? 
Of zoekt u naar een goede manier om uw bedrijf ‘groener’ te maken, bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot te 
verminderen? In beide gevallen kan het DJM Bedrijfsdiensten E-COO-concept uitkomst bieden. Met E-COO 
kiest u simpel gezegd voor een nieuwe afvalbak. In de praktijk betekent dit echter dat het correcte gebruik 
van dit ‘inzamelcentrum’ ertoe kan leiden dat uw bedrijf 30% meer afval kan aanbieden voor recycling. 

De diverse afvalstromen, zoals papier, plastic, gft, klein gevaarlijk afval (kga) of blik hebben elk hun eigen  
‘ingang’ en worden zowel in naam als kleur weergegeven als geheugensteun. Daarmee wordt het afval 
aan de bron correct gescheiden en zijn alle afvalstromen optimaal te recyclen. Uw bedrijf kan met E-COO 
concreet invulling geven aan duurzaam afvalbeheer. . 

E-COO in de praktijk
Het toepassen van E-COO verandert uw bedrijf. De afvalbakken bij de bureaus verdwijnen helemaal.  
Er komen nieuwe afvalverzamelbakken op strategische plekken in het kantoor. Medewerkers moeten 
letterlijk in beweging komen en de inzamelpunten gebruiken om afval weg te gooien. Het succes van 
E-COO staat of valt bij kennis, houding en gedrag van uw medewerkers. Een goede introductie in uw 
organisatie is daarom essentieel. DJM Bedrijfsdiensten en haar partner SUEZ kunnen u volledig adviseren 
en begeleiden bij dit proces. 

Samen met u doorlopen we dit stappenplan: 
1.  Inventarisatie van het aantal strategische inzamelpunten binnen uw locatie(s). 
 We berekenen de te verwachten afvalstromen en de verwachte hoeveelheid afval.  
 Hierop worden de hoeveelheid en samenstelling van de bakken afgestemd. 
2.  Wij trainen onze schoonmaakmedewerkers, zodat zij meer kennis krijgen over  
 afval (scheiding) en kunnen fungeren als ambassadeur en aanspreekpunt. 
3. Instructie eigen medewerkers. Doel is de medewerkers te laten zien hoe ze afval milieu   
 vriendelijk weg kunnen gooien. 

We zetten de voordelen van het E-COO concept graag voor u op een rij: 
•  Zorgvuldig scheiden = tot 30% meer recyclebaar afval;
• Uw bedrijf vermindert de CO2-uitstoot en spaart schaarse grondstoffen;
• Milieubewuste uitstraling en voldoen aan milieuzorgsystemen als ISO14001;
• Iedere medewerker kan eenvoudig afval scheiden (uniformiteit);
• Besparing op integrale afvalkosten;
•   DJM Bedrijfsdiensten heeft hierin een partnership met SUEZ. 

Met E-COO eenvoudig naar een duurzame, schone  
en gezonde werkplek 



Gebruiksgemak
• Duidelijke iconen en kleuren  
 voor de inworp
• Stevige borging afvalzak
• Geen scherpe randen
• Iedere inworp heeft een eigen  
 bodem om lekkage 
 te voorkomen

Materiaal
• Verzink stalen behuizing voorzien van  
 poedercoating
• Interieur van gerecycled kunststof
• Degelijke kunststof scharnieren
• Alle materialen 100% te hergebruiken

Afmetingen
• Model voor 2 afvalstromen:
 H x b x d ca. 82 x 59 x 34 cm (160 liter)
• Model voor 3 afvalstromen:
 H x b x.d ca. 82 x 86 x 34 cm (230 liter)
• Model voor 4 afvalstromen:
 H x b x d ca. 82 x 100 x 34 cm (265 liter)
• Model voor 5 afvalstromen:
 H x b x d ca. 82 x 100 x 34 cm (265 liter)

Keuze afvalstromen
De keuze van de afvalstromen is binnen  
dit concept flexibel in te vullen. Ook als  
uw behoefte na verloop van tijd wijzigt kunt  
u nog wisselen van model. 

Productspecificaties

 
Uiterlijk en inhoud E-COO kenmerkt 
zich door stijlvolle vormgeving en 
degelijk materiaal. De praktische 
voordelen en cijfers ziet u 
hieronder op rij: 

Kleur
• Behuizing en deksel: wit ral 9010
• Kunststof: oranje ral 2011
• GFT: appelgroen 390C 
• Rest: grijs ral 9006
• Papier Blauw ral 5015

Opties
• Full colour wrapping: uw eigen  
 ontwerp op de romp van de bak
• Andere kleurcombinaties
• Verrijdbaarheid: wielen om de bak  
 van de kant af te rollen
• Afsluitbare deksels

Ontwerp uw eigen ECOO afvalbak!



Aantal: Omschrijving E-COO afvalbak Afmeting afvalbak Tarief per stuk:

1 ECOO Model voor 4 afvalstromen ca. 100x31x80 cm € 600,00 

1 Enkelvoudige bekerinsert € 60,00

1 Deksel met scharnier op GFT € 43,00

1 Deksel met scharnier op overige 
openingen

€ 60,00

1 Full Colour sticker voorkant € 120,00

1 Full colour sticker voor-en zijkanten € 237,00

2 Transportkosten per 2 stuks € 137,00 

Prijzen ECOO Bak

Levertijd 8 weken

Overige Voorwaarden

Rolcontainers
• Plaatsing- en wisselkosten voor rolcontainers bedragen € 57,50 per keer, per max. 3 containers
• Voor het afvoeren van rolcontainers wordt € 75,00 aan afvoerkosten berekend  

(inclusief reinigen en conditioneren van de rolcontainers, per max. 3 containers).
• Rolcontainers dienen met gesloten deksel aan de straatkant/overeengekomen servicelocatie 

aangeboden te worden. Dit dient een adequate plaats (verharde, vlakke grond, zonder niveau-
verschillen) te zijn die goed toegankelijk is voor het SUEZ-voertuig en personeel van SUEZ. 
Deze plaats moet bovendien de nodige manoeuvres en handelingen toelaten.

• De tarieven voor bedrijfsafval zijn gebaseerd op een gemiddeld gewicht van 100 kg/m3 


