R EC YCL E M E E M E T N E S P R E S S O
E N W I N!

Om kans te maken op een prijs hoef je alleen maar de sticker met je naam en
adres op de recyclezak te plakken voordat je deze bij ons inlevert.
Als wij jouw naam uit de inzendingen trekken, heb je prijs!

Ja, ik wil kans maken op een prijs en recycle mee! Deze recyclezak is van:
Naam:............................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................
Postcode/Plaats:....................................................................................................................................
Klantnummer:..........................................................................................................................................
Ja, ik wil kans maken op een prijs en recycle mee! Deze recyclezak is van:
Naam:............................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................
Postcode/Plaats:....................................................................................................................................
Klantnummer:..........................................................................................................................................
Ja, ik wil kans maken op een prijs en recycle mee! Deze recyclezak is van:
Naam:............................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................
Postcode/Plaats:....................................................................................................................................
Klantnummer:..........................................................................................................................................

Deze actie loopt van 17 mei 2018 tot 17 mei 2019. In deze periode vinden vier trekkingen plaats waarin je kans maakt
op het winnen van verschillende prijzen. Plak de ingevulde sticker op de recyclezak om deel te nemen.

EEN GEBRUIK TE CAPSULE
WO R DT G E H E E L G E R EC YCL E D
Aluminium biedt de beste bescherming voor onze hoge kwaliteit koffie.
Tegelijkertijd is aluminium oneindig recyclebaar. In Nederland heeft Nespresso
een speciaal ontwikkeld recyclesysteem waarmee 100% van de capsules
verwerkt kunnen worden.
Van jouw Nespresso capsules wordt het aluminium gerecycled en worden de
koffieresten omgezet naar biobrandstof en compost.
Zo gaat niets van de capsule verloren.
Elke capsule die we niet recyclen is er uiteraard één teveel,
dus we hebben jouw hulp nodig!
Kijk op www.nespresso.com/recycle-actie voor de actievoorwaarden en
om te zien welke mooie prijzen we bij de volgende trekking verloten.

O N T D E K H O E M A K K E L I J K H E T I S O M T E R E C YC L E N
Overal waar je Nespresso capsules ontvangt, kun je deze ook retourneren
voor recycling. Lever de gebruikte capsules in de recyclezak in bij:

een Nespresso
Boutique

de pakketbezorger
die je Nespresso
bestelling bezorgt

een van de ruim
2.000 DHL- of UPSafhaalpunten

