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Door te kiezen voor ReEntry, weet u dat 
er sociale en ecologische waarde wordt 
gecreëerd met uw gebruikte tapijttegels, 
omdat deze zo circulair mogelijk worden 
verwerkt. 

Weet u waar 
uw oude tapijt 
heengaat, wanneer 
het uw gebouw 
verlaat? 

Wellicht gooit u 
meer weg dan u 
denkt. 



De meeste vloerbedekking wordt maar 
één keer gebruikt. 

Source: www.greenspec.co.ukSource: www.greenspec.co.ukSource: www.greenspec.co.uk

Tussen 2016 en 2018 
hebben we wereldwijd 
meer dan 3,5 miljoen m2 
vloerbedekking gered 
van de vuilnisbelt.



Door te kiezen voor ReEntry, weet u dat 
er sociale en ecologisch waarde wordt 
gecreëerd met uw gebruikte tapijttegels, 
omdat deze zo circulair mogelijk worden 
verwerkt. 

Een groot deel van uw oude tapijt zal via 
onze ReUse-partner een tweede leven 
krijgen. Als het niet anders kan, wordt de 
energie uit het tapijt herwonnen.

Creëer 
meerwaarde met 
uw vloerbedekking.



Hoe werkt  ReEntry 
in de Benelux

Congratulations

on your commitment 

towards a circular         
 

economy.

ReEntry
®

We would like to thank

The Body Shop

For choosing ReEntry to divert u
sed carpet fro

m landfil

1000 square metres of used carpet fro
m landfill

By choosing to partner with Interface, your used carpet will not end up in landfill but create further 

social and environmental value according to waste management hierarchy principles.

On average 60% of your used carpet will be reused through our social ReUse partner network. As 

an absolute last resort, it 
will be turned into useful energy, th

rough a waste-to-energy facility.

Thank you for being part o
f th

e Climate Take Back. By choosing ReEntry, 
you have 

ensured that more social and environmental value is created with your used carpet, 

taking us one step closer to
 a circular economy and a climate fit fo

r life
.

Nigel Stansfield

President, In
terface EAAA
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Bedankt voor       
        

        
   

uw bijdrage aan          
          

     

het re
aliseren van         

       

een circulaire economie
ReEntry

®

We bevestigen dat

The Body Shop

heeft gekozen voor ReEntry o
m een zo circulair m

ogelijke oplossing mogelijk te maken voor

1000 square metres of used carpet fro
m landfill

Door samen te werken met Interface, wordt zoveel mogelijk sociale en ecologische meerwaarde 

gecreëerd volgens de afvalhierarchie.

Gemiddeld kan tot 60% van uw gebruikte vloerbedekking hergebruikt worden binnen ons ReUse 

partner-netwerk. 

Bedankt dat u ook bijdraagt aan onze Climate Take Back strategie, het creëren van 

een beter leefklimaat voor alles en iedereen op deze planeet, en ons een stap dichter 

brengt bij het re
aliseren van een inclusieve, circulaire economie.

Nigel Stansfield

President, In
terface EAAA

Uitgegeven

Certificaatnummer

ReEntry: een 
hiërarchie aan 
mogelijkheden.

ReUse
Tapijttegels weer als tapijttegels inzetten.

RePurpose
De tapijttegels herbestemmen en 
omvormen tot een ander product.

ReCycle
Het recyclen van de tapijttegel zodat deze 
weer bruikbaar is als grondstof.

ReCover
De energie herwinnen, als bovenstaande 
opties niet mogelijk zijn.

Het project  
U krijgt een nieuwe vloer   

Interface
Het tapijt wordt opgehaald

Interface
U ontvangt een certificaat 
voor uw bijdrage aan de 
circulaire economie

Projectstoffeerder    
Het vervangen tapijt wordt 
op pallets gestapeld en het 
transport wordt geregeld

Interface partners
Gespecialiseerde bedrijven 
zorgen voor een tweede 
leven voor uw ervaren 
tapijttegels
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ReUse 
maakt het 
verschil.

U heeft de tapijttegels niet meer 
nodig, maar uw vloer kan toch een 
tweede leven krijgen.

In de Benelux werken we samen met 
een partner om uw ervaren tapijttegels 
een tweede leven te geven, niet alleen 
commercieel maar ook in sociale projecten, 
zodat uw tapijttegels op meerdere 
manieren het verschil kunnen maken.



Sparo
Sparo werkt samen met Interface om waar 
mogelijk uw ervaren tapijttegels een tweede 
leven te geven.  Sparo sorteert de binnen 
het ReEntry  programma teruggekomen 
tapijttegels uit  en kijkt welke tegels weer 
commercieel of sociaal een tweede leven 
kunnen krijgen. Wanneer hergebruik en 
herbestemming niet mogelijk is, dan worden 
de tapijttegels bij voorkeur gerecycled als 
grondstof. Uit de resterende tegels wordt 
de energie en een deel van de grondstof 
herwonnen in de cementindustrie.

Onze ReEntry 
partner.

“To waste is a waste, dat is de reden 
voor het ontstaan van ons bedrijf 
Sparo. Daarom werken we samen met 
Interface om ervaren tapijttegels waar 
mogelijk een tweede leven te geven, 
zowel commercieel als sociaal.”

Bas Roelofsen &  Alex Spans,
Oprichters Sparo Tapijttegels



“Ik ben trots dat we als 
Acradis gebruik hebben 
kunnen maken van het 
ReEntry programma 
van Interface zodat er 
zoveel mogelijk positieve 
waarde gecreëerd 
wordt.” 

Matt Dickinson,
Associate Technical Director - Arcadis



Hoe kunt u bijdragen 
aan de circulaire 
economie. 

Door samen te werken met 
Interface wordt het makkelijker 
om circulair in te kopen en uw 
duurzaamheidprestatie te verbeteren.

• Wij verzorgen het transport vanaf de 
locatie

• Wij werken met onze ReUse partners 
aan het creëren van positieve impact 
met behulp van de oude vloer

• U ontvangt een certificaat voor uw 
bijdrage aan de circulaire economie

Onze Customer Service collega’s en 
ReEntry specialisten kunnen u helpen 
bij iedere stap in het proces, de keuze 
voor een nieuwe vloer, het tweede leven 
geven aan de ervaren tapijttegels en het 
installeren van een nieuwe vloer.

Bedankt voor                          
uw bijdrage aan                         
het realiseren van                
een circulaire economie

ReEntry®

We bevestigen dat

The Body Shop

heeft gekozen voor ReEntry om een zo circulair mogelijke oplossing mogelijk te maken voor

1000 square metres of used carpet from landfill

Door samen te werken met Interface, wordt zoveel mogelijk sociale en ecologische meerwaarde 
gecreëerd volgens de afvalhierarchie.

Gemiddeld kan tot 60% van uw gebruikte vloerbedekking hergebruikt worden binnen ons ReUse 
partner-netwerk. 

Bedankt dat u ook bijdraagt aan onze Climate Take Back strategie, het creëren van 
een beter leefklimaat voor alles en iedereen op deze planeet, en ons een stap dichter 
brengt bij het realiseren van een inclusieve, circulaire economie.

Nigel Stansfield
President, Interface EAAA

Uitgegeven

Certificaatnummer



Wilt u meer weten 
over circulaire 
vloeren?

Wij kunnen helpen om positieve 
waarde te creëren met uw gebruikte 
tapijttegels. U kunt contact 
opnemen met uw accountmanager 
of een email sturen naar:
Interface.nl@interface.com



Europe, Middle East & Africa 

AE +971 (0)4 8189077
AT +43 1 8102839
BA +387 33 522 534 
BE +32 2 475 27 27
BG +359 2 808 303
BY +375 17 226 75 14
CH +41 44 913 68 00
CZ +42 0 233 087 111
DE +49 2151 3718 0 
DK +45 33 79 70 55
ES +34 932 418 750
EG  +(202) 3760 7818
FR +33 1 58 10 20 20 
GR +30 211 2120820 
HR +385 14 62 30 63
HU +36 1 349 6545 
IE +353 1 679 8466
IL  +972 546602102
IT +39 02 890 93678
KZ +7 495 234 57 27
NL +31 33 277 5555
ME  +381 11 414 92 00
MK +389 2 323 01 89
NO +47 23 12 01 70
PL +48 500 151 101
PT +351 217 122 740 
RO +40 21 317 12 

40/42/43/44
RS +381 11 414 92 00
RU +7 495 234 57 27
SA +966 554622263 
SE 08-241 230
SK +421 911 104 073 
SI  +386 1 520 0500
 +386 8 20 54 007
TR  +90 212 365 5506
UA +38(044)238 27 67
UK +44 (0)800 3134465
ZA +27 11 6083324

www.interface.com


