
Voor elke drukwerkorder planten wij een boom in Nederland.

VAN DE MEESTERS IN DRUKWERK
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HOOFDSTUK 1

NIET WIJ MAAR JIJ

JOUW KEUZE DOET ER ECHT TOE! 
Volgens het Amerikaanse Environmental Paper Network (EPN) zijn 

jouw keuzes over het gebruik van papier en de papiersoort het meest 
makkelijk te maken om positief bij te dragen aan duurzaamheid en 

het beperken van vervuiling. Want naast het veroorzaken van water-
vervuiling en verlies aan bossen, is de papierindustrie  bijna de groot-

ste industriële energieverbruiker ter wereld en één van de grootste 
uitstoters van CO2 gassen.

DEEL JOUW COMMITMENT!
Met ons 100% recycled papier kan je jouw commitment aan een  
beter milieu praktisch vorm geven én communiceren. Groenprint 
zorgt voor tastbare milieuvoordelen door het gebruik van 100% 

recycled papier. Besparing van bomen, water, energie, afval en CO2 
uitstoot is het resultaat. Dat doen we op een manier zodat je het  

snapt, voelt en ervaart, maar bovendien ook jouw relaties.
En laten we eerlijk zijn: zonder extra moeite bijdragen aan 
een groenere toekomst, dat geeft iedereen meer energie. 

BESTE PRIJS EN TOP KWALITEIT
Wij bieden je de meest ecologisch verantwoorde wijze voor het 

produceren van je drukwerk aan. Er zijn weliswaar genoeg mogelijk-
heden om ecologisch drukwerk te bestellen. Groenprint biedt je de 
beste prijs voor dit top-kwaliteitsproduct. Maar wij planten ook nog 

eens namens jou meer bomen. 
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HOOFDSTUK 2

GROEN ZIT IN 
ONZE GENEN 

Onze visie? We hebben geen bestaansrecht 
zonder de natuur. Groen zit in onze genen. Daar komen 

we uit voort. Daar zijn we allemaal afhankelijk van. Daar komen 
wij dus voor uit. Dat gevoel delen we. Praktisch. 

We leven wel in de 21e eeuw. 
 

Henk Sint: “Met oeverloos kletsen kom je toch nooit ergens. 
Hoe goed je het ook eens bent met elkaar dat we ‘er’ iets aan 

moeten doen. Om vervolgens in de auto te stappen. Daar hebben 
we in ons bedrijf wat aan gedaan. Gewoon toegankelijk gemaakt. 

Dat groen zit namelijk al jaren in onze genen.”  

Michael Mijnals: “Met Groenprint maken we het praktisch bijdragen 
aan groen behapbaar, meetbaar en aantrekkelijk. Met onze eigen 

papierlijn Green Label, ontzorgende en milieuvriendelijke processen 
en intrigerende bewijzen voor onze klanten en hun relaties. Geen 

woorden, maar daden dus. Met een groen resultaat.”
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HOOFDSTUK 3

RECYCLING IS 
SMART FASHION

VERMINDER JE CARBON FOOTPRINT
Met ons 100% recycled FSC-papier verminder je de Carbon Foot-

print van jouw organisatie met mijlen, en ontlast je het milieu. 
Het vereist namelijk geen houtkap, vraagt 50% minder 

energieverbruik en heeft maar 30% aan waterverbruik nodig 
vergeleken met traditioneel papier. Jouw CO2 uitstoot wordt 

met recycled FSC-papier met minstens 23% verminderd.

CHLOORVRIJ EN PERFECT WIT
 Ons FSC-papier is perfect wit (cie 124·150). Dat wordt zonder 

chloor bereikt. Alleen biologisch afbreekbare reinigingsproducten 
en chloorvrije bleekmiddelen worden toegepast om de witte  
papierkwaliteit te kunnen produceren. Je ziet geen verschil. 

Je maakt wel het verschil.

ZICHTBAAR GOED, MEETBAAR BETER 
Als je echt groen wilt drukken, laten we je concreet zien hoeveel 

water, energie en vervuiling je bespaart, naast de CO2-uitstoot. Dat 
is tot op 10 gram nauwkeurig meetbaar. Uiteraard zijn we FSC-

gecertificeerd. Dat geeft de zekerheid dat ons papier afkomstig is uit 
verantwoord beheerde bossen. We drukken natuurlijk met afbreek-
bare inkten. Dat is veel beter voor een schoner milieu, vinden wij.
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ONS EIGEN 
GREEN LABEL 

Ons eigen Green Label is het schoonste papier ter wereld en het 
meest ecologisch verantwoorde papier voor grootverbruik. De grote 
winst voor het milieu zit - naast onze groene bedrijfsvoering - vooral 
in de keuze van het papier. Wist je dat de productie van 1.000 kilo 
traditioneel papier een uitstoot heeft van 800 kilo CO2

 ? Terwijl de 
productie van ons recycled papier een uitstoot van 428 kilo heeft. 
Dat verschil staat gelijk aan een vervuilende autorit van Parijs naar 

Moskou. Vraag ons gerust hoe we dat voor elkaar krijgen.
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CHECK IT OUT

BESPAAR DIRECT 
Duurzaam energie en grondstoffen besparen is verstandig, geeft een 

goed gevoel en biedt voordelen in onze contacten met jou en 
andere relaties. Dat was reden genoeg om een integraal Groen 

pakket door te voeren. Zo bieden we je ook aan om jouw drukwerk 
‘frisser’ te doen. Die keuze bespaart direct. 

CHECK ONZE CO2-BESPAARMETER
Wil je weten wat je aan CO2-uitstoot bespaart als je met ons in zee 
gaat? Vergelijk onze CO2-uitstoot eens met die van traditioneel wer-

kende drukkerijen. Ontdek hoe jij de belasting op het milieu 
vermindert door te kiezen voor Groenprint. 

Probeer nu onze CO2 barometer via: 

www.co2-besparingmetprintvisie.nl
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HOOFDSTUK 4

ZO DOEN WE HET

Groenprint.nl is de logische voortzetting van het groene beleid 
van de faciliterende drukkerij Printvisie. Deze groenste drukkerij van 
Rotterdam heeft een ambachtelijke historie van ruim 30 jaar. Sinds 

2007 worden alle nieuwe processen, producten en productie-
technieken getoetst aan de Kritische Prestatie Indicator: 

Groen & Duurzaam. 

Ons streven is om samen met onze relaties het millieu zoveel  
mogelijk te ontlasten. Omdat het nuchter, CO2OL en verantwoord is. 

Ecologisch en commercieel. Voor ons, voor jou en voor de wereld.
 

www.groenprint.nl
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Wil je CO2-neutraal opereren, plaats je drukwerkbestelling via 
Groenprint.nl of neem contact op. 
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HOOFDSTUK 5

NAMENS JOU  
PLANTEN

WIJ MEER BOMEN 

Met Groenprint.nl garandeer je per definitie dat er geen onnodige 
boomkap noodzakelijk is voor je drukwerk. Maar wij gaan nog een 

stap verder: namens jou zorgen wij voor meer bomen. 

 We werken samen met Trees for all en staan achter hun duurzame 
missie. Bij elke order vanaf 100 euro, planten wij dan ook namens jou 
een boom in Nederland. Je krijgt daar bovendien een certificaat van. 

Dat maakt drukken via Groenprint tastbaar echt.

BIJ ELKE ORDER 
Met het aanplanten van bomen namens jou, verminderen we samen 

nóg meer jouw atmosferische CO2-belasting via ons drukwerk. 
Stel je eens voor; straks heb je dus een eigen stukje bos. 

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gesproken.  
Jouw order bij Groenprint draagt in alle opzichten bij aan een 

duurzame ontwikkeling en een minimale CO2-uitstoot.
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KWALITEIT VAN LEVEN 

ONZE DUURZAME VISIE
We kunnen er een fantastisch verhaal over houden. Dat doen we ook 
graag met onze inspirerende presentatie “Green is the next Bubble” 

Maar ons motto is simpel: ‘Lekker groen is gewoon frisser’. 
In al zijn eenvoud is onze boodschap: ‘CO2, weg ermee’. We zorgen 
bij Groenprint.nl in ieder geval dat onze en jouw ‘Carbon Footprint’ 

en andere sporen van vervuiling zo klein mogelijk zijn. Deze 
duurzame visie zie je terug in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. 
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HOOFDSTUK 6 

PRINT MET VISIE

NATUURLIJK ECOLOGISCH VERANTWOORD
Wij willen je graag adviseren wat voor jouw organisatie het best en 
het meest ecologisch verantwoord werkt. Groenprint.nl is printen 

met visie. We zien het als onze taak om milieuvriendelijk, ecologisch 
en professioneel verantwoord te werken samen met jou.

VAN DE MEESTERS IN GROEN DRUKWERK
Als meesters in drukwerk bieden we je de meest ecologisch 

verantwoorde manier voor het produceren van drukwerk aan. 
Er zijn genoeg mogelijkheden om ecologisch drukwerk te bestellen. 

Groenprint.nl biedt je de beste prijs en service voor een 
top-kwaliteits-product vanuit een pure groene visie. 

Met Groenprint.nl weet je 100% zeker dat kwaliteit en duurzaamheid 
hand in hand gaan. Draag jij ook praktisch bij aan een 

milieubewuste maatschappij. Wil je meer weten? Bel ons gerust.

085 902 00 22

CO2
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De Nederlands-
Finse kunstenaar
en beeldmaker 
Maarten Fleskens
fotografeert en 
manipuleert met
licht en beeld in 
zijn queeste naar

schoonheid. Vleiende en vaak 
harmonieuze beelden met een 
ruige romantiek hebben zijn 
voorkeur. Zijn werken worden 
gewaardeerd door modemerken, 
instituten en bureaus. Zo werd hij 
ingezet voor North Sea Jazz, KPN 
en Siemens. De beelden voor 
Groenprint komen voort uit zijn 
archief. Zijn band met de natuur is 
vanaf jongs af aan gevoed in de 
Brabantse bossen, als assistent-
valkenier, en in de Finse bergen 
en Archipellago, skiënd bij het 
Noorderlicht en zeilend onder de 
lange midzomerzon. 
www.maartenfl eskens.nl

Voor elke drukwerkorder planten wij een boom in Nederland.
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