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Een mooi “tweede leven”  voor uw kantoormeubilair  



De circulaire economie 
biedt de mogelijkheid om 
afval te verminderen 
en  recycling te verhogen. 
 
Een geweldig alternatief 
om onze economie 
opnieuw uit te vinden, 
waardoor het reiniger en 
duurzamer te maken.  

FILOSOFIE 



Onze missie is actief 
bijdragen aan de 
transitie van 
kantoormeubilair naar 
een mooi "tweede 
leven“ door het 
effectief koppelen van 
de donorbedrijven en 
de non-profit 
organisaties / scholen 
als sollicitanten. 

MISSIE 



3 GOEDE REDENEN 

1. Verenigingen en scholen 
helpen die weinig middelen 
hebben om zich uit te rusten 
en te vestigen via beperkte 
kosten (soms gratis). 
 

2. Een actie uitvoeren, heel 
concreet gekoppeld aan de 
doelstellingen van de 
circulaire economie, 
duurzaamheid en MVO. 
 

3. Onnodige logistiek, opslag of 
vernietiging kosten opheffen. 



2.  COMMUNICATIE 

3.  RESERVATIE 

4.  BEVESTIGING 

5.  AFHALING 

Smart - Simpel - Veilig 

1.  VOORBEREIDING 

PLATEFORM & MODUS OPERANDI 



VOORBEREIDING 
• Inventarisatie van artikelen (type, beschrijving, nummer, foto ...) 
• Vooraf gedefinieerde contactpersoon (contactgegevens), 

reservatiedeadline, data en plaats van verwijdering 
 

COMMUNICATIE 
• Artikelen online plaatsen op het platform 
• Communicatie met netwerkleden ("ShoutOut") 

 
RESERVATIE 
• Online reservering / betaling van artikelen door begunstigde 

 
BEVESTIGING 
• Automatische bevestiging aan begunstigden en donor 

 
AFHALING 
• Afhaling op de door bedrijf vooraf gedefinieerde plaats en datum 
• Mail als bewijs van boeking / betaling 
• Uitbesteding van operationele coördinatie mogelijk 
    (kosten afhankelijk van keuze: gedeeltelijke of volledige coördinatie) 

MODUS OPERANDI - SAMENVATTING 



De "ShoutOut", geschreven volgens 
de specifieke actie, presenteert: 
 
• Naam van het donorbedrijf 
• Logo (met voorafgaande 

toestemming) 
• Begin en einddatums van het 

initiatief 
• Link naar het platform 

« SHOUTOUT » VOORBEELD 
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Reservatie van items gelinkt aan 
Een symbolisch bedrag om: 
 
• Afhaling van items waarborgen 
• Liefdadigheid vermijden 
• Werkings- en ontwikkelingskosten 

dekken 
 
• Gecentraliseerd beheer en volledige 

traceerbaarheid. 
• Afhaling plannen met efficiënte 

filter (max. 4 organisaties / uur) 

BOEKING EN BETALING ONLINE 



Financieel 
De begunstigden kunnen zich tegen een redelijke kostprijs uitrusten, een 
niet verwaarloosbaar voordeel in tijden van economische crisis. 
De onderneming betaalt niet voor de logistiek, vernietiging of opslag. 
 

Economisch 
Bevordert de gezamenlijke bouw aan een economische toekomst in de 
best mogelijke omstandigheden. 
 

Sociaal 
Solidariteitsgebaar waardoor de sociale wereld in de best mogelijke 
omstandigheden kan verder werken. 
 

Milieu 
Ondersteuning van het "tweede leven"-concept, geheel in lijn met het 
streven naar duurzame ontwikkeling. 
Geen overbodige vervuiling door vervoer of logistiek. 
 

IMPACT 



REFERENTIES 

20.217 items overgedragen sinds 2011 



 
 

CONTACT 

Filip Van Mullem   
0475 92 19 02 

 
Filip.vanmullem@hu-bu.org 

 
www.hu-bu.be 

 
 
 

De handelsnaam Human Business [Hu-Bu] is eigendom van Impacta bvba 
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