
De garantie dat onze beloften geen 
loze woorden zijn.

Het verschil 
maken 



Deze brochure is gemaakt van 
FSC-gecertificeerd papier.
www.fsc.org
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_ 

We zijn eerlijk en 
transparant: we passen de 
wet- en regelgeving niet 
alleen naar de letter, maar 
ook naar de geest toe.

_

We proberen de 
milieueffecten van onze 
producten tijdens hun gehele 
levensduur te minimaliseren.

De kernwaarden 
van Dataflex  

_ 

We proberen voor alle 
belanghebbenden het beste te 
doen, staan open voor kritiek en 
werken met partners die onze 
kernwaarden delen. Waarom? 
Omdat we het morgen nog beter 
willen doen dan vandaag.  
_ 

Beter voor de aandeelhouders, 
beter voor de planeet en  
beter voor de maatschappij. 
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Voor mensen
_ 
We behandelen mensen met respect. We bieden onze 

werknemers een ergonomisch gezonde werkplek en 

prima arbeidsvoorwaarden, en behandelen hen als 

gewaardeerde leden van de Dataflex-familie. 

We streven naar duurzame relaties met klanten, 

leveranciers, aandeelhouders en overheden, op basis 

van vertrouwen.

We bestrijden discriminatie, omkoping en corruptie. En 

zorgen ervoor dat er nergens in onze productieketen 

sprake is van kinderarbeid, moderne slavernij 

of conflictmineralen. 

Voor duurzame winst 
_
We stellen een duurzaam en gezond bedrijf boven 

winstbejag op de korte termijn. Daarom investeren we 

in de toekomst: van onze mensen, onze portfolio en 

onze kwaliteitssystemen.

We geloven dat langdurige samenwerkingen die voor 

beide partijen voordelig zijn, leiden tot meer efficiëntie 

en stabiliteit. Zo creëren we op een duurzame 

manier waarde voor iedereen die met ons bedrijf in 

aanraking komt.

Goed  
bezig zijn

Voor de planeet
_
Omdat het grootste effect op onze planeet voortkomt 

uit de productie van onze goederen, passen we 

levenscyclusanalyse (LCA, Life Cycle Assessment) 

toe om het totale milieueffect van een product 

te berekenen en precies vast te stellen waar in de 

productieketen dat effect het grootst is. Vervolgens 

gebruiken we al onze invloed op de productieketen om 

die effecten in elke fase te minimaliseren. 
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‘ Eigenlijk  
best veel!’

‘ Maar wat  
doen we  
zelf?’

Doen wat  
we beloven  
_ 
Als ontwerpers van en handelaars in fysieke goederen 

vormen onze rechtstreekse emissies slechts een 

fractie van de milieueffecten van Dataflex. Daarom 

gebruiken we de levenscyclusanalyse om anderen 

in onze productieketen aan te sporen om hun 

voetafdruk te minimaliseren. Maar wat doen we zelf? 

Eigenlijk best veel.

De voetafdruk 
van Dataflex 
minimaliseren  

De afgelopen 5 jaar:

•  zijn we overgestapt op 100% Nederlandse 

windenergie;

•  zijn we overgestapt op 100% aardgas, waarvan  

de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd; 

•  hebben we het Dataflex Return Program ge-

introduceerd, waarbij klanten hun producten 

na gebruik retourneren. Wij zorgen er dan voor 

dat die correct worden gerecycled en tonen de 

gegarandeerde milieuwinst daarvan aan; 

•  hebben we een ISO14001-certificering voor ons 

gehele milieubeheersysteem toegekend  

gekregen; 

•  hebben we de resultaten van de LCA’s van  

onze belangrijkste producten gepubliceerd  

in Ecosheets;

•  hebben we ons eerste elektrische voertuig ge-

kocht en een kwalitatief hoogwaardig oplaad-

station geïnstalleerd. Momenteel is 80% van 

onze voertuigen hybride of geheel elektrisch;

•  hebben we ledverlichting en een  

hyperefficiënte airconditioning met warmte-

wisselaar geïnstalleerd; 

•  hebben we op alle kantoorwerkplekken ener-

gie-efficiënte dubbele flatscreenmonitoren 

geïnstalleerd om het energieverbruik en de 

behoefte om af te drukken te verminderen;

•  hebben we een papiervernietiger geïnstalleerd 

om van oud karton beschermend vulmateriaal 

te maken;

•  hebben we piepschuim uit onze verpakkingen  

verbannen. 

En we zijn nog steeds niet tevreden…

•  We zijn actief betrokken bij het ontwikkelen 

van een norm voor LCA-rekenrichtlijnen voor 

onze bedrijfstak. Als dat is gebeurd, willen 

we in onze sector de eersten zijn die aan die 

normen voldoen en daarmee de ISO14025-

certificering veiligstellen.

•  In de toekomst zullen onbeschadigde 

geretourneerde onderdelen niet meer worden 

omgesmolten tot grondstoffen, maar gewoon 

worden hergebruikt.

•  We willen beginnen met de verkoop van 

refurbished producten. Na vervanging van 

alle versleten en beschadigde onderdelen is 

het product zo goed als nieuw en klaar om 

opnieuw gebruikt te worden.

•  We zijn van plan ons magazijn te voorzien van 

ledverlichting; ons nieuwe verlichtingsplan 

zorgt ervoor dat er alleen licht is waar en 

wanneer dat nodig is: dat vermindert het 

stroomverbruik en verbetert de verlichting 

voor het personeel.



Ecologische voetafdruk in detail

Product
In deze tabel ziet u de samenstelling van het 
product en het GWP per type materiaal.
 

Staal Aluminium Kunststof Hout / rubber Verf / coating 
/ lijm Product

Gewicht (g)

% van totale gewicht

GWP (kg CO₂ eq.)

Transport en Dataflex
Na productie moet het product naar ons magazijn 
worden vervoerd en worden verkocht. Deze tabel laat 
het GWP van transport en Dataflex-processen zien.

Product Transport Dataflex  
-processen

Totaal
Zonder recycling

GWP (kg CO₂ eq.)

Recycling
Met recycling kunnen we de ecologische  
voetafdruk van een product drastisch verlagen.

Totaal
Zonder recycling Recycling Totaal

Met recycling

GWP (kg CO₂ eq.)

Contact opnemen
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen 
met onze afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en 
Milieu via QHSE@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

De berekeningen in deze ecosheet zijn uitgevoerd in samen-
werking met Ecochain BV

www.ecochain.com

Deze Ecosheet is een eerste stap in de LCA-informatie die Dataflex openbaar maakt.  
In een later stadium zullen we de volledige Environmental Product Declarations (EPD’s) beschikbaar maken 
* Geldigheid: tot 1 jaar na de uitgavedatum in de rechterbovenhoek.
** 1 kg CO2 eq. is gelijk aan 3,14 km met een gemiddelde auto (bron: Ecoinvent 3.2).

1900,85 1189,60

37,11

11,26

59,30

8,10

79,85

2,49

0,35

19,92

0,00

0,00

0,00

0,66

20,83

35,10

1,10

0,21

0,25

-6,10

3205,40

100,00

19,92

20,83

14,73

Uitgavedatum* 
25-07-2018

Versie
V1.0Ecosheet: 58.622

Uitgavedatum* 
25-07-2018

Versie
V1.0

Zonder recyclingovereenkomst

Ecologische voetafdruk

Met recyclingovereenkomst

Bij Dataflex geven wij om het milieu. Daarom
hebben we deze ecosheet samengesteld. Hierin geven 
wij een accuraat overzicht van de ecologische voetaf-
druk van dit product en hoe wij deze samen kunnen 
verminderen door middel van recycling.

Global Warming Potential (GWP)
De ecologische voetafdruk van dit Dataflex-
product is berekend aan de hand van zijn Global 
Warming Potential (aardopwarmingsvermogen/
GWP). Dit is de impact die het product
heeft op klimaatverandering uitgedrukt in kg CO2.

Kilometers per auto
Om GWP uit te leggen op een manier die iedereen 
begrijpt, hebben we het ‘gemiddelde auto-
equivalent’ bedacht.**

kg 
CO2

kg 
CO2

Ecosheet: 58.622

20,83 14,73

Viewlite plus monitorarm - bureau 
622

65,47 46,29km km

Ook u kunt een bijdrage leveren!
Wilt u een positieve bijdrage leveren aan een schoon milieu en uw CO2-uitstoot verminderen? Neem dan 
contact met ons op voor meer informatie over onze recyclingovereenkomsten. recycle@dataflex-int.com 
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Levenscyclus-
analyse
_ 
De levenscyclusanalyse (LCA) vormt de kern van het milieu-

beheersysteem van Dataflex. Deze omvat alle effecten van de 

levenscyclus van een product: de productie van grondstoffen 

en onderdelen, montage en transport, opslag en gebruik, en 

uiteindelijk afvalverwerking.

Met behulp van specialist Ecochain maken we niet alleen 

gedetailleerde berekeningen van onze milieueffecten en de 

oorzaken daarvan. We vertalen ook al onze activiteiten naar 

de financiële kosten voor het milieu. Daardoor kunnen we 

de milieueffecten van diverse activiteiten rechtstreeks met 

elkaar vergelijken en gefundeerde beslissingen nemen over 

onze inspanningen. 

Ecosheets: hulpmiddelen om 
milieubewuster te worden

De Ecosheets op de webpagina’s van onze 

producten laten de lezers nauwkeurig de 

milieueffecten van dat product zien. We 

publiceren deze Ecosheets omdat we naar onze 

aandeelhouders toe transparant en eerlijk willen 

zijn. Bovendien helpen we u om gefundeerde 

keuzes te maken en hopen we dat u een 

recyclingovereenkomst met ons aangaat. 



Mijnbouw en raffinage 
van materialen

Dataflex supply chain

Onderdelen  
produceren

Product 
assembleren Opslag Gebruik Afvalverwerking

Dataflex  
Retourneringsprogramma

Refurbishment
Reduceert de impact met 
90% per product, of meer.
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Recycling
reduceert impact 
tot 35%. 1
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‘ Een garantie  
voor de grootste  
milieuwinst.’

_ 
Uit de resultaten van de LCA’s weten we dat ongeveer 95% van de 

milieueffecten van Dataflex-producten afkomstig is van de winning en 

raffinage van grondstoffen en het verwerken van gebruikte materialen. Het 

recyclen van deze materialen leidt tot een fractie van de milieueffecten ten 

opzichte van die bij niets doen. Daarom moedigen we klanten graag aan 

om mee te doen met het nieuwe retourneringsprogramma van Dataflex.

Bij dit retourneringsprogramma belooft u als klant het product te 

retourneren als u het niet meer nodig hebt, en beloven wij dat het dan 

correct wordt gerecycled. 

Het behouden en hergebruiken van onderdelen die niet versleten of 

beschadigd zijn, bespaart het omsmelten tot nieuwe materialen. Dat levert 

veel voordelen op. Daarom doen we er bij het product- en systeemontwerp 

alles aan om dit in de nabije toekomst breed toepasbaar te maken. Zo is de 

nieuwe Bento-serie volgens de principes van circulariteit ontwikkeld.

Neem voor meer informatie over recyclingovereenkomsten contact op 
met uw accountmanager of plaatselijke verkoopkantoor.

www.dataflex-int.com

Het Dataflex 
retournerings-
programma



Wij zijn 
internationaal

www.dataflex-int.com
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Dataflex International BV
Wereldwijd
T +31 180 515444
info@dataflex-int.com

Dataflex UK Ltd
Verenigd Koninkrijk & Ierland
T +44 800 0305045
info@dataflex-uk.co.uk

Dataflex Deutschland GmbH
Duitsland & Oostenrijk
T +49 211 17607610
info@dataflex.de

Dataflex Benelux BV
Benelux
T +31 180 530750
info@dataflex.nl 

Dataflex France Sarl
Frankrijk
T +33 134 753738
info@dataflex.fr

Dataflex Italia Srl
Italië
T +39 02 91988187
info@dataflexitalia.com


