
Onze verpakkingen: 
recyclebaar en van 
duurzaam materiaal

We streven voortdurend naar het 
reduceren van het gewicht van ons 
glas, blik, papier, karton en hout.

Retourflessen: 
hergebruik is 
duurzamer

Al onze verpakkingen  
zijn 100% recyclebaar  
en 100% gemaakt van 
duurzame materialen.

Bij Swinkels Family Brewers willen we ons familiebedrijf nog mooier doorgeven 
aan de volgende generaties. Daarom willen we zo circulair mogelijk ondernemen. 
Maatschappelijk verantwoord inkopen is daar een belangrijk onderdeel van:  
we willen alle goederen en diensten zo duurzaam en circulair mogelijk inkopen. 

We werken hiervoor nauw samen met onze leveranciers, zodat we samen 
stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.  
Door de juiste duurzame keuzes te maken in de grondstoffen voor onze 
verpakkingen kunnen we grote impact maken.

Sinds januari 2021 bestaan alle nieuwe verpakkingen die wij op de markt brengen 
gemiddeld uit minimaal 50% gerecycled materiaal. Elke nieuwe doos, blik en 
fles die we ontwerpen en het plastic dat we gebruiken is volledig recyclebaar. 
Daarnaast is 63% van onze verpakkingen gemaakt van duurzaam materiaal.

70% van onze flessen maakt onderdeel 
uit van een retoursysteem, zoals het 
statiegeldsysteem in Nederland. Om te 
zorgen dat deze flessen lang meegaan  
in het systeem en dus vaak opnieuw 
gebruikt kunnen worden, kiezen we voor 
stevige glazen flessen.

Minder 
virgin 
plastic
Sinds 2020 is alle bedrukte 
krimpfolie die we verwerken, 
gemaakt van meer dan  
50% gerecycled materiaal. 
Dat scheelt 200.000 kg 
virgin plastic (plastic 
gemaakt van aardolie)  
per jaar. 

200.000

KG

Lichtere 
glazen 
fles
Voor onze longneckfles 
hebben we gekozen voor  
een nieuw, lichter ontwerp 
met 25 gram glas minder.  
Dit zorgt voor een besparing 
van maar liefst anderhalf 
miljoen kilo glas én voor 
minder CO2-uitstoot tijdens 
het transport.

1,5 
MILJOEN 
KG
besparing op glas

besparing 
op plastic

Duurzaam 
plastic

Duurzaam gebruik van  
plastic vinden we belangrijk. 
We zetten dit kracht bij door 
initiatieven te steunen die 
betrekking hebben op betere 
scheiding, sortering, recycling 
en zwerfafval, zoals het 
Plastic Pact NL en de  
Plastic Promise.

We streven ernaar voor 2025 
het volume van plastic met 
10% te verminderen.

10%
minder 
plastic

Karton 
in plaats van 
tray met plastic 
folie
We plaatsen sinds 2019  
een deel van onze blikjes in 
kartonnen dozen, in plaats 
van trays met plastic folie. Al 
het karton dat we gebruiken, 
voldoet aan een FSC- of 
PEFC-keurmerk.

Door te kiezen voor een 
lichtere kartonnen doos met 
gelijk gebleven sterkte 
eigenschappen, besparen we 
al 40.000 kg per jaar voor  
1 formaat doos.

40.000 
KG
besparing op 
karton

Dunnere 
blikken  

In 2019 hebben we een 
besparing op blik ingezet 
door lichtere blikjes te 
gebruiken. Hiermee 
bespaarden we 75 duizend 
kg aluminium. Op dit 
moment testen we met 
dunnere deksels voor 
onze blikjes, zodat 
we ook daar 
materiaal 
kunnen  
besparen. 

75.000 
KG
besparing op 
aluminium

gerecycled 
materiaal

volledig
recyclebaar

70%
retour

100%
recyclebaar

100%
duurzame 
materialen

Swinkels Family Brewers 
zet in op duurzame 
verpakkingen

AMBITIE 2025:

Kijk voor meer informatie op www.swinkelsfamilybrewers.com

>50%


