
 

Over Amefa 
Sinds haar oprichting in 1931 is Amefa uit Apeldoorn uitgegroeid tot een van Europa’s belangrijkste 

leveranciers van bestek, keukenmessen en andere keukenaccessoires. Met vestigingen binnen en 

buiten Europa bedienen we zowel de cateringbranche als verschillende retailers en exporteren we 

naar meer dan 65 landen. We willen een voortrekkersrol op ons nemen op het gebied van duurzame 

en circulaire initiatieven. 

Groene initiatieven
Naast het recyclen van oud bestek zijn we bezig met de volgende groene initiatieven:

•  Bestekdelen waar mogelijk verpakken in papier in plaats van een plastic polybag

• Zo veel mogelijk recyclebare materialen gebruiken

• Optimalisatie van de logistieke operatie

• Introductie van duurzaam bestek ter vervanging van plastic wegwerpbestek
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Meer weten?
Neem voor aanvullende informatie over  

dit initiatief contact op met Amefa:

contact@amefa.com / 055 368 1225.

Redenen om te recyclen
Bestek heeft in vergelijking met glas, keramiek en 

porselein een kleinere footprint in milieubelasting.  

Maar dat is geen reden om achterover te leunen, want  

er is nog geen sprake van een 100% circulair proces. 

Waarom is het recyclen van bestek belangrijk? 

Het zorgt voor: 

•  Minder metaalwinning in ertsen 

• Minder energieverbruik 

• Minder afval

• Een tweede leven voor uw bestek

Voor wie?
Dit initiatief is bedoeld voor de  

B2B-markt, waar grote hoeveelheden 

bestek worden gebruikt. Daardoor 

kunnen we samen snel een verschil 

maken wanneer u besluit uw bestek  

te vervangen. Denk hierbij aan:

• Cateringbedrijven

• NGO’s

• Overheden

•  Ziekenhuizen en andere 

zorginstellingen

 

Verklein de footprint

Het verkleinen van de footprint is 

vandaag de dag noodzaak voor alle 

bedrijven en instellingen. Daarom start 

Amefa in samen werking met AKB een 

vernieuwend circulair initiatief voor  

het 100% recyclen van oud bestek bij 

vervanging door nieuw Amefa-bestek. 

Wanneer u toe bent aan nieuw bestek, 

zorgen wij ervoor dat uw gebruikte 

lepels, messen en vorken een groene 

toekomst krijgen. Doet uw organisatie 

ook mee?

Waarom deelnemen?
•    U draagt bij aan de circulaire economie en verkleint  

de footprint van uw organisatie.

•  Het is eenvoudig: u hoeft zich alleen te melden bij  

uw leverancier en vervolgens handelen wij de rest  

van het proces voor u af.

•  Het is kosteloos: Amefa en uw leverancier nemen  

de kosten voor het inzamelen, transporteren en  

recyclen op zich.

•  U krijgt een officieel certificaat van deelname.

Hoe het werkt
Het recyclen van uw bestek gaat als volgt:

•  Wanneer u besluit uw bestek door Amefa te laten 

vervangen meldt u zich aan bij uw leverancier.

•  De leverancier haalt uw gebruikte bestek op bij de 

eerstvolgende levering. 

•  Hierna hoeft u niets meer te doen. Samen met onze 

recycling partner Van Gerrevink dragen wij zorg voor een 

efficiënte retourlogistiek van het gebruikte bestek. Bij Van 

Gerrevink wordt het bestek op materiaalsoort gesorteerd 

en voor 100% ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Samen geven we uw bestek een  
groene toekomst  
Wil uw organisatie het bestek gaan vervangen? Bied  

het gebruikte bestek dan aan voor recycling en draag  

zo bij aan een groene toekomst. Neem hiervoor contact  

op met uw leverancier.   


