
HELP OOK MEE 
AAN EEN 
SCHONERE WERELD

Voor elke verantwoorde klus, het materiaal van Quite Right dus!

www.quiteright.nl

VERZAMELEN
Quite Right heeft een samenwerkingsverband met  
Cofa BV. Quite Right plaatst bij u een inzamelmiddel. 
Als deze vol is, meldt u dit via info@quiteright.nl.  
Wij zullen dan zorgen dat de producten snel bij u 
worden opgehaald.

REFURBISHMENT EN REYCLING
Uw gebruikte werkkleding, schoenen en beschermings-
middelen bevatten waardevolle grondstoffen die 
opnieuw worden ingezet. Zodra de producten binnen 
komen, worden ze opgenomen in de MATERIAALBANK 
van Cirmar. Vervolgens worden ze door Cofa BV 
gehygiëniseerd, gesorteerd en beoordeeld aan de hand 
van de samenstelling en de kwaliteit.

ALS COMPONENT OF ALS GRONDSTOF
Cofa BV maakt een keuze hoe materialen na 
ontmanteling opnieuw ingezet gaan worden: als 
COMPONENT of als GRONDSTOF, altijd weer voor 
nieuwe producten (in de praktijk wordt een heel kleine 
fractie als secundaire brandstof ingezet). Er wordt geen 
materialen afgevoerd als afval, tenzij dit vanwege de 
vervuiling noodzakelijk is.

NIEUWE PRODUCTEN
Van werkkleding worden producten zoals tassen 
gemaakt, maar ook wordt het doek vervezeld om er 
voor een deel nieuw garen en doek van te maken. Het 
leder van werkschoenen kent een nieuwe toepassing 
in o.a. automotive. Indien gewenst kunnen zelfs 
producten specifiek voor uw bedrijf gemaakt worden!

•  Quite Right haalt uw gebruikte werkkleding, 
veiligheidsschoenen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen op;

•  Cofa BV zorgt dat logo’s niet opnieuw  
op de markt verschijnen; 

•  Cofa BV betrekt hierbij ook mensen  
met een arbeidsbeperking;

•  Producten zijn in principe schoon;
•  Ze worden via component of grondstof weer 

omgezet naar product;
• Samen gaan we voor 0% afval!

Mail voor de voorwaarden naar info@quiteright.nl

Circulaire economie
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OVER ONS

Veiligheid op de werkplek:

Als de gevaren niet bij de bron kunnen worden 
weggenomen,geïsoleerd, afgeschermd, of door 
collectieve maatregelen worden geminimaliseerd, 
gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen, ook wel 
PBM of PPE genoemd, voorkomen namelijk 
geen ongevallen. Ze kunnen alleen de gevolgen 
beperken indien er een ongeval zich voordoet.

De werkgever is verantwoordelijk voor het 
verstrekken van de doelmatige persoonlijke 
beschermingsmiddelen en het geven van instructies 
voor het juiste gebruik ervan. Bovendien staat in de 
arbeidsomstandighedenwet dat de werkgever ook 
op het gebruik hiervan moet toezien. De werknemer 
is verplicht ze op de juiste wijze te gebruiken en te 
onderhouden.

WIJ zeggen:
gewoon doen!

Voor elke verantwoorde klus, het materiaal van Quite Right dus!

www.quiteright.nl

De doelstelling van Quite Right is het inhoudelijk goed 
adviseren over de inkoop en inzet van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM’s). Hierbij maken wij een 
zorgvuldige afweging ( op basis van onze expertise ) 
tussen de wettelijke voorschriften en de doelmatige 
inzet ervan. 
Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn op de 
volgende deelgebieden:

• Uitvoeren van risico-inventarisaties (RI&E);

• Bewaking van de wettelijke kaders;

•  Risico-analyse ten aanzien  
van aansprakelijkheden;

•  Ontwikkelen van veiligheidskaders  
en veiligheidsbeleid;

•  Advies over de invoering en borging  
van het veiligheidsbeleid;

•  Opstellen van veiligheidsprocedures  
en projectveiligheidsplannen;

• Systematisch incidentenonderzoek;

•  Bijstaan van lijnmanagement  
bij toolbox meetings;

•  Ondersteunen van managers  
tijdens veiligheidsinspecties.

HELP OOK MEE!
 

CIRCULAIRE ECONOMIE
Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan 
en geen afval ontstaat. Een circulaire economie. Waarin 
producten zodanig worden ontworpen dat grondstoffen 
of componenten beschikbaar blijven voor een volgende 
gebruiksfase, zónder schadelijke effecten naar mens en 
milieu. 

Waarin WAARDE en KWALITEIT behouden blijven.

GEWOON DOEN! DAT IS ONS CREDO!
Quite Right maakt de circulaire economie waar in de 
praktijk.  

ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN, OPERATIONALISEREN
Wij zorgen ervoor dat producten worden teruggehaald 
en gerecycled. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, 
circulaire, maar ook bestaande, niet-circulaire 
producten. Bij deze laatste categorie letten we erop 
dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria om weer in een 
volgende gebruiksfase te kunnen worden ingezet. 
Op deze manier maken wij de TRANSITIE naar een 
circulaire economie, STAP VOOR STAP.

NIEUWE GRONDSTOFFEN / PRODUCTEN
Zo doen we dat ook voor werkkleding, veiligheids- 
middelen en overige persoonlijke beschermings-
middelen. Wij halen op, sorteren, ontmantelen en 
maken zoveel als mogelijk weer nieuwe grondstoffen 
en/of producten. Voor circulaire producten voor 100%, 
voor niet-circulaire producten voor ruim 80%. Immers, 
ELKE STAP BETER DAN STORTEN OF VERBRANDEN IS 
EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING.

AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT
Quite Right zet maximaal in op regionale inzet van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of  
een arbeidsbeperking.
Daarmee bieden wij  
u de mogelijkheid  
invulling te geven
aan uw doelstellingen  
in het kader van  
de participatiewet.

met medewerking van


