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IT Retour programma 
Gaat u binnenkort uw IT-omgeving voorzien van nieuwe apparatuur of heeft u verouderde computer-
apparatuur staan dat overbodig is geworden? Solitee verzorgt graag het transport en verwerking van 
uw oude apparatuur. Hoe zit het eigenlijk met de milieuvoorschriften voor het verwerken van de oude 
apparatuur? En wellicht is die oude apparatuur tevens nog wat waard! Voor al deze zaken biedt 
Solitee in samenwerking met haar partners een passende oplossing met het IT Retour programma: 
 

 Ophalen en inspectie 

 Dataverwijdering  

 Certificering  

 Recycling en/of  Refurbishing  

 Restwaarde en/of Donatie uitkering 
 
 

Verwerking gebruikte IT-apparatuur 

Nadat de apparatuur is opgehaald wordt er een inspectie uitgevoerd. Is de apparatuur nog geschikt 
voor hergebruik? Dan gaat dit naar de afdeling Refurbishing. Is de apparatuur te verouderd voor 
hergebruik, dan wordt er overgegaan op recycling. De focus binnen deze dienst ligt op refurbishment: 
het schoonmaken en opwaarderen van apparatuur, zodat deze weer een tweede leven tegemoet kan 
gaan. Deze aanpak is niet alleen goed voor het milieu, maar ook interessant voor u, omdat deze 
meestal nog een restwaarde heeft. Goederen die niet voor hergebruik in aanmerking komen, worden 
gedemonteerd, gesorteerd en op milieu-verantwoorde wijze afgevoerd voor verdere verwerking. De 
data wordt softwarematig en gecertificeerd verwijderd. U ontvangt een schriftelijk certificaat voor 
onvoorwaardelijke dataverwijdering en een wettelijk verplicht milieucertificaat. 
 
 

MVO 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is steeds meer een onderdeel van de bedrijfsfilosofie 
binnen organisaties. Donatie van uw oude apparatuur aan een goed doel past prima binnen de MVO 
gedachte. Charitatieve doelen hebben echter over het algemeen meer interesse in een financiële 
injectie dan in de IT-producten zelf. Solitee kan de apparatuur die u wilt doneren omzetten in euro’s. 
Het goede doel kiest u uiteraard zelf. Besluit uw organisatie toch tot donatie van IT-apparatuur over te 
gaan, dan kunnen wij u uiteraard ook van dienst zijn. 
 
Solitee ontzorgt, waar u dat wilt. Neem voor meer informatie en advies over ons IT Retour programma 
contact met ons op. 
 
Solitee B.V.  
Haaksbergweg 17   
1101 BP Amsterdam  
020 - 751 22 22  
info@solitee.nl 
www.solitee.nl  
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