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Roosendaal, 5 december 2022 
 
Betreft: Verpakkingskosten per 1 januari 2023 
 
 
Beste klant,  
 
Corporate Responsibility en duurzaam zijn belangrijke thema’s voor onze onderneming om 
bij te dragen aan een gezond klimaat voor de volgende generaties. 
 
Onze verantwoordelijkheden op deze onderwerpen nemen wij serieus. Een van onze 
speerpunten is het beperken van het gebruik van papier, karton en plastics, zoals wij in onze 
Visie en Missie uitstippelen. Het is ons streven om efficiënter en economischer met 
grondstoffen om te gaan en ons bewuster te worden van onze impact op het milieu. Tijdens 
het ontwikkelen van producten en oplossingen hechten wij grote waarde aan het gebruik 
van materialen, efficiëntie, verspilling en duurzaamheid door de gehele productketen. 
 

REDUCE – REUSE - RECYCLE 
 
In elke stap van ons productlevenscyclus, zoeken wij continu naar nieuwe manieren om de 
productkwaliteit te waarborgen die onze klanten van ons gewend zijn. Een van de stappen 
in dit cyclus is de kwaliteit van de verpakking. 
 
Met ingang van 1 januari 2023 werken wij samen met een partner om uw bestellingen zo 
milieuvriendelijk, ecologisch en economisch mogelijk te verpakken. Dit betekent dat alle 
producten voortaan alleen maar verpakt worden met materiaal dat FSC-gecertificeerd is. 
Samen met onze klanten, richten wij op een schonere, milieuvriendelijkere wereld en 
daarom vragen wij onze klanten om een kleine bijdrage van 0,7% op het totale orderbedrag.  
 
Wij vertrouwen erop dat onze producten en diensten aan uw eisen op het gebied van 
kwaliteit, functionaliteit en waarde blijven voldoen en wij rekenen op uw medewerking in 
deze. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, staan wij graag tot uw beschikking. 
 
Met vriendelijke groet, 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. 
 
Martin Vink 
General Manager 


