Xerox ® Everyday™ Toner

Het is de inhoud
die telt
Hebt u een toxische relatie
met de fabrikant van uw
toner?
Goedkope naamloze
tonercartridges lijken op
het eerste zicht een goede
deal. De waarheid is echter
dat u nooit precies weet
wat erin zit.

Met Xerox ® Everyday™ Toner weet u
altijd wat u krijgt: veilige, niet-giftige
toner en kunststoffen die geen schade
toebrengen aan mensen of het
milieu. Xerox garandeert dat Everyday™
Toner-cartridges voldoen aan de
industrienormen voor wereldwijde
milieunalevingsvoorschriften of
overtreffen deze. No nonsense.
G E T E S T. B E W E Z E N . V E I L I G .

Xerox controleert de inhoud van elke
cartridge, zodat u erop kunt vertrouwen
dat er geen risico of gevaar voor uw
gezondheid of het milieu bestaat.
Met toner van een goedkoop merk
kunt u dat nooit weten. Er is doorgaans
helemaal geen informatie beschikbaar
en er worden geen contactgegevens voor
de fabrikant gegeven. Vermijd risico met
naamloze aftermarketmerken. Vertrouw
erop dat Xerox u veilig houdt.

H U L P WA N N EER U DA A R H E T
M E E S T B E H O E F T E A A N H E E F T.

BETER VOOR U. BETER VOOR
D E P L A N E E T.

Wanneer u Xerox ® Everyday™ Toner
gebruikt, weet u dat er geen giftige
stoffen in de atmosfeer of het grondwater
terechtkomen. De chemische stoffen
in de toner en in de kunststoffen van
de cartridge bevatten geen schadelijke
stoffen. De cartridges kunnen via
uw normale recyclingmethoden

De volgende keer dat u toner koopt,
kijk dan niet alleen naar het prijskaartje.
Kijk naar de verpakking. Wordt er een
webadres vermeld? Een telefoonnummer?
Een manier om contact op te nemen met
de fabrikant over een vraag of probleem?
Goedkope merken verbergen tekorten
graag achter een lage prijs. Maar zo
werken wij niet. Xerox staat achter
elke cartridge die we maken.

Productveiligheid en -duurzaamheid

CERTIFICERINGEN

Onze kwaliteits-, veiligheids- en
duurzaamheidsnormen zijn strikter
dan de wettelijk voorgeschreven
limieten. U kunt dus altijd met
een gerust hart blijven ademhalen.

worden gerecycled. Xerox publiceert
veiligheidsinformatiebladen voor elke
Everyday™ Toner-cartridge op onze
website, zodat u erop kunt vertrouwen
dat er geen risico of gevaar voor uw
gezondheid of het milieu bestaat.

REACH

RoHS

Ga voor meer informatie over Xerox ® Everyday™-toner naar
www.xerox.nl/EverydayToner.
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