
Coffee Based
maakt koffieafval weer waardevol

W
aa

rd
e

KOFFIE 
RECYCLE 
SERVICE



Kantoren

Van lineair…

Koffieleverancier Afvalophalers Afvalverwerkers

Jaarlijks ontstaat er 120 miljoen kilo koffieafval in Nederland



Koffieleverancier Afvalophalers Afvalverwerkers

…naar circulair

Kantoren

met de 
Koffie Recycle Service.



VOOR WIE?



Met Koffie Recycle ServiceZonder Koffie Recycle Service

Met de Koffie Recycle Service wordt het koffiedroes 
gescheiden, opgehaald en verwerkt tot 

hoogwaardige producten die weer worden terug 
geleverd aan de klant. Op deze manier beland het 

koffiedroes niet langer in de vuilverbrander.

De Koffie Recycle Service is bedoeld voor 
bedrijven waar (op grote schaal) bonenkoffie 
of filterkoffie wordt gedronken en waar het 

koffiedroes dat daarbij ontstaat in de 
reguliere afvalbakken wordt gegooid. 

Voor wie is de Koffie Recycle Service?

Koffieleverancier Afvalophalers AfvalverwerkersKantoren



HOE WERKT HET PRECIES?



Er wordt een koffiedroes-
container geplaatst bij de klant.
Het koffiedroes uit de 
koffiemachines wordt door de 
MAAS operator in deze 
containers verzameld.

De container wordt volgens een 
vast schema opgehaald door 
onze samenwerkingspartner 
SUEZ en naar de verwerkers 
gebracht. 

Op basis van het aantal 
gedronken kopjes koffie (#clicks) 
krijgt de MAAS klant een 
winkeltegoed toegekend. Met 
dit tegoed kunnen (koffie)-
producten en diensten worden 
besteld.

Zo werkt de Koffie Recycle Service
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Zo werkt de Koffie Recycle Service

Bij de klant wordt een 
koffiedroes-container geplaatst. 
Het koffiedroes uit de 
koffiemachines wordt door de 
MAAS operator in deze 
containers verzameld.
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Inhoud: 120 liter
Afmetingen: 48x56x94 cm



Zo werkt de Koffie Recycle Service

De containers worden volgens 
een vast schema opgehaald 
door SUEZ en naar de 
verwerkers gebracht. 

2

De frequentie voor het legen van de container(s) wordt 
afgestemd op basis van het volume en de route van Suez. 
Dit altijd in overleg. 

• De minimale hoeveelheid van 45 kg per container moet 
worden behaald.

• De volgende frequenties kunnen worden afgesproken:
• 1x per 2 weken
• 1x per week
• 2x per week



Zo werkt de Koffie Recycle Service
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Op basis van het aantal gedronken kopjes koffie (#clicks) krijgt de MAAS klant 
een winkeltegoed toegekend. Dit tegoed kan worden besteed op de website 
www.KoffieRecycleService.nl Hier kan de MAAS klant via inloggen op een eigen 
account, waar maandelijks het winkeltegoed wordt bijgewerkt. Met het 
winkeltegoed kan de MAAS klant diverse producten of diensten bestellen. 
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WAT GEBEURT ER MET DE KOFFIE?



Dit gebeurt er met het koffiedroes



WAT KOST DEZE SERVICE?



Voor ieder kopje koffie betaalt de MAAS klant een 
service fee van €0,03 eurocent. Deze fee wordt deels 
ingezet om de ophaal- en verwerkservice (inclusief 
containers), het online platvorm en de service mee te 
financieren en wordt deels uitgekeerd aan de MAAS 
klant in de vorm van winkeltegoed.

Ophalen en verwerken

67%33%

Dit kost de Koffie Recycle Service

Het online platform

Servicekosten

€ 0,03
per kopje 

koffie

Certificaat

Klantspecifieke 
approach

Winkeltegoed
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