
MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duur-

zaam ondernemen  of  maatschappelijk ondernemen  is 

een vorm van  ondernemen  gericht op economische 

prestaties (profi t), met respect voor de sociale kant 

(people), binnen de ecologische randvoorwaarden 

(planet): de triple-P-benadering.

“Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslis-

singen zowel een hoger bedrijfsrendement nastre-

ven, als de kansen benutten voor een beter milieu 

en meer welzijn van de medewerkers en de maat-

schappij. Het gaat om activiteiten die een stap 

verder gaan dan waartoe de wet verplicht; van-

uit maatschappelijke betrokkenheid en een toe-

komstgerichte visie.”

 

 

DE VOORDELEN

Het bewust omgaan met onze materialen, materieel, 

gebouwen en auto’s leidt niet alleen tot een lagere 

uitstoot van broeikasgassen, maar het zal bovendien 

onze bedrijfskosten verlagen en ons imago versterken 

als betrouwbare duurzame partner welke haar 

verantwoordelijkheid neemt.

CO2 FOOTPRINT

Bewust omgaan met de middelen die beschikbaar zijn.

In de circulaire economie worden producten en 

materialen hergebruikt en behouden grondsto� en hun 

waarde. Dat brengt veel  kansen voor ondernemers: 

meer ketensamenwerking,  innovatie, minder 

grondsto� enverbruik en minder afval.

 

De essentie van circulair inkopen is dat de 

inkopende partij borgt dat de producent of verwerkende 

partij de producten, onderdelen of grondsto� en aan 

het einde van de levensduur of de gebruiksfase, met 

behoud van zoveel mogelijk waarde weer in een nieuwe 

cyclus zal inzetten.

 

Bij circulair inkopen gaat het onder meer om bredere 

toepassing van innovatieve contractvormen zoals 

product-service-systemen, prestatie-contracten of 

pay-per-use contracten. Maar ook door bij aanschaf 

reeds  afspraken te maken omtrent  hoogwaardig 

hergebruik aan het eind van de gebruiksfase.

De circulaire economie is een economisch systeem 

dat bedoeld is om herbruikbaarheid van 

producten en grondsto� en te maximaliseren en 

waardevernietiging te minimaliseren. Anders 

dan in het huidige lineaire systeem, waarin 

grondsto� en worden omgezet in producten 

die aan het einde van hun levensduur worden 

vernietigd.



MEER WETEN OF EEN PRIJS AANVRAGEN? 
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REVERSE-IT 
REPAIR EN SUPPORT

Reverse IT is een Repair & Support Center voor barcode 

apparatuur & mobile devices (boordcomputers, 

labelprinters, laptops, mobile computers, pda’s, 

scanners, tablets, vehicle terminals, wearables, enz.). 

Ook voor End-of-Life devices, die niet meer gesupport 

worden door de fabrikant!

 

Reparaties en onderhoud worden uitgevoerd in ons 

eigen onafhankelijke Repair Center, hierdoor kunnen wij 

uitermate concurrerende prijzen en korte doorlooptijden 

bieden. Op deze wijze kunt u uw barcode apparatuur 

bij Reverse IT laten repareren, vanaf slechts € 195,- per 

reparatie, daarnaast berekenen wij geen verzend- en 

onderzoekskosten. Als u ons kunt laten weten welke 

apparatuur u exact in gebruik heeft en welke service 

levels benodigd zijn, maken wij graag een concreet 

voorstel voor u.

 

OVERTOLLIGE APPARATUUR? 

Verdien aan uw IT hardware! Het komt regelmatig voor 

dat er overtollige en verouderde apparatuur op de 

plank blijft liggen. Waarom deze units laten versto� en? 

Reverse IT koopt graag uw oude hardware op, tegen 

een goede prijs, om deze vervolgens een ‘second life’ te 

geven, en gebruikt deze bijvoorbeeld t.b.v. de reparaties 

in ons Repair Center. Wij verzorgen: gecertifi ceerde 

datavernietiging, transport en recycling/afvoer.

 

CERTIFIED SELECTION

Ook voert Reverse IT een breed assortiment aan 

Voorlaatste en End of Life modellen, geheel naar wens 

gereviseerd, voor verlengde inzetbaarheid van de bij u 

bekende apparatuur.  Alle refurbished hardware heeft 

een grondige revisie ondergaan, waarvan reiniging, 

vervanging defecte componenten en eindtest vast 

onderdeel zijn. Hiermee bespaart u al snel 40%! Hierbij 

is het ook mogelijk de toestellen voor een bepaalde 

periode te huren. Kijk voor voorbeelden in de catalogus 

op onze website: www.reverse-it.net/producten

 

REFERENTIES 

Reverse IT beschikt over de nodige referenties en 

customer cases uit de top van het Nederlandse 

en Belgische bedrijfsleven. Deze zijn op aanvraag 

beschikbaar. 


